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CCAARRTTAASS  
“Acabo de encontrar finalmente online meu primeiro artigo publicado, na revista 

@ODebatedouro, final de 2004.” 
 W. A. C., @setzerknight 

 

“Feliz em ver que "O Debatedouro", revista de política internacional, lida no passado por 

pesquisadores e diplomatas no Brasil inteiro, [...] [foi] relançada.” 

Lucas Grassi Freire, Belo Horizonte 

  

“Procurando sobre o meu futuro em RI na net e veja o que achei @ODebatedouro a volta de grandes personalidades que um dia 

conheci.”.  

Camila Gonzaga, @Camilagsat, Belo Horizonte 

 

“O novo logo é genial! Tem uma pegada vintage, com ecos de uma estética da Guerra Fria: algo entre um tabuleiro de War e o 

programa do Larry King.” 

Filipe Nasser, @filipenasser, Washington 

 

"Não deixe o presente escapar pelos dedo.” 

 Laboratório de Estudos Hum(e)anos em referência ao retorno d'O Debatedouro  

 

“Excelente iniciativa a volta de „O Debatedouro‟.”  

Enrique Carlos Natalino, Belo Horizonte 

 

“Lembro que durante a faculdade gostava muito de ler a publicação.” 

Andréa Benetti de Oliveira, Curitiba 

 

  

OOSS  MMEELLHHOORREESS   
 

O PASTOR E OS DIREITOS HUMANOS 
#desditos No embalo de Marco Feliciano, já temos candidato para o Ministério das Minas e Energia: é 

Mahmoud Ahmadinejad! Sem mais. 

 

IRMÃO DE OBAMA PARA PRESIDENTE? 

#desditos Malik Obama, meio-irmão de Barack, concorrerá à presidência do Quênia. "Não consigo 

fugir da sina do nome", justifica. Aham... 
 

THE OSCAR GOES TO... 

#desditos ARGO me diz que a estatueta vai parar nas mãos de Ben Affleck. ARGO me diz. 

 

NEYMAR NA CAPA DA TIME 

#desditos Se Neymar é o próximo Pelé, eu sou o próximo Papa! Oops... Melhor nem brincar com isso.  

Vaga em aberto. 

 

IMAGINA NA COPA! 

#desditos Papa renuncia no Carnaval. Meteorito cai na Rússia. Coreia do Norte faz teste nuclear. Imagina na Copa! 
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MARÉS DE DESEQUILÍBRIOS:  
O PREDOMÍNIO DOS TEMAS DESCONFORTANTES 

por Rafael Silva* 

 
 

Uma das virtudes de qualquer produto textual é a capacidade de refletir os temas de seu tempo sem ser contaminado 

pela obviedade. Tratar de questões em órbita ou emergentes pode ser um ofício nobre – sobretudo quando há 

tenacidade para trazer pontos de vista e argumentos que contribuam de modo substancial para debates 

contemporâneos. Para os meios de comunicação em geral, esta habilidade é, especialmente, apreciável em momentos 

que, no linguajar dos pescadores, podem ser classificado como de “maré agitada”. 

 

A tensão crescente entre as duas Coreias, o recente posicionamento de Obama sobre a relação israelense-palestina e a 

crise grega, por exemplo, são sinais importantes de que questões adormecidas estão sendo despertadas e, portanto, 

gerarão agitação. A edição 82 d‟O Debatedouro concentra-se em temas desconfortantes como estes, associados a 

desequilíbrios e representados por meio das “marés agitadas” nos planos da segurança, da economia, da política, da 

tecnologia e da religião.  

 

Neste sentido, podemos destacar as discussões ligadas ao intervencionismo externo em situações de conflito, 

abordado com lucidez por Bruna Alcântara em Os fins justificam os meios? – que, ao desvendar a delicada conexão 

entre os conceitos da Responsabilidade de Proteger e Responsabilidade ao Proteger, situa-os no tempo e na literatura, 

sem perder de vista a performance dos Estados e a centralidade que estes conceitos têm para a segurança 

internacional; tratado de modo peculiar (e embebido na cultura pop) por qual Lucas Pereira Rezende quem analisou a 

interface entre as visões unipolarista e a multipolarista na crise na Síria; e na aproximação sagaz que Lucas Freire faz de 

guerra justa e intervenção humanitária - no que é, diga-se de passagem, o primeiro fruto do projeto de cooperação 

científica internacional entre O Debatedouro e o periódico britânico ThinkIR. Ainda na perspectiva da segurança 

internacional, estas discussões são acompanhadas pela análise comparativa de O reconhecimento do Estado da 

Palestina na ONU e o futuro do conflito no Saara Ocidental; e pela interdisciplinaridade de Algunas reflexiones sobre la 

Corte Penal Internacional. 

 

No plano da economia internacional, Paulo Roberto de Almeida, André Luiz Coelho e Thomas Fabelo construíram 

análises desconfortantes e iluminaram, respectivamente, o avanço para um macrorregionalismo comercial com as 

negociações entre Estados Unidos e União Europeia; e o que representam os bancos estrangeiros para o sistema 

financeiro chinês. No plano da política internacional, o texto de Carlos Frederico Gama, emulando um enredo 

cinematográfico, pondera sobre os dilemas políticos de Barack Obama – que também é tema da seção Abaporu. 

 

Na frente tecnológica, há pontos desconfortantes no debate sobre tecnologia, biodiversidade e direitos autorais, 

inaugurando a nova fase das seções Contraponto e Conversas. Por fim, a seção Túnel do Tempo revisita a renúncia do 

Papa Bento XVI, um dos eventos mais desconfortantes da história de mais de dois mil anos da Igreja Católica. Para isso, 

a seção resgata o editorial da edição 63 – surpreendentemente atual, embora datado da época do início do Papado de 

Ratzinger. 

 

A edição 82 é, portanto, um bom termômetro dos debates atuais e sua pluralidade é uma amostra de que, se é válido o 

entendimento da História do mundo a partir de uma perspectiva de ciclos, a qualidade e a variedade de temas 

desconfortantes corroboram a hipótese de que o ciclo atual está caracterizado por marés de desequilíbrio.  

 

 

*Rafael Silva é editor-executivo d‟O Debatedouro. 

 

EDITORIAL MAR.2013 
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OS FINS JUSTIFICAM OS MEIOS? 

O DEBATE ENTRE A 
RESPONSABILIDADE DE PROTEGER 

E AO PROTEGER 
por Bruna Toso de Alcântara* 

 

Inaugurando as discussões sobre Segurança Internacional nesta edição d‟O Debatedouro, 

 Bruna Alcântara traz para o centro da mesa questionamentos sobre as reais intenções da 

intervenção humanitária – altruísmo ou camuflagem?  

O artigo busca esclarecer o que é a Responsabilidade de Proteger e a Responsabilidade ao 

Proteger, explicitar se estas proposições se complementam e como este debate tem evoluído no 

cenário internacional. 

Estes temas também são abordados na sequência por Lucas Pereira Rezende e Lucas G. Freire. 

 
 

Desde
1
 os tempos mais remotos a dicotomia entre paz e 

guerra envolve a humanidade. São dois princípios que 

mexem não só com a dualidade do próprio individuo, mas 

também com a percepção dos Estados. Mas será que o 

provérbio tão conhecido “se queres paz prepara-te para a 

guerra” é válido? Depois das Duas Grandes Guerras e muita 

tensão nos anos de Guerra Fria, grande parte dos atores 

internacionais decidiram que, ao menos em parte, sim.  

 

“Após a Guerra Fria, tornou-se central a discussão do 

intervencionismo. Dessa forma algumas medidas 

começaram a ser colocadas em prática, ocorrendo missões 

de paz em lugares como a Somália, Bósnia e Kosovo
2
”.  

 

Entre 1991 e 1995, foram instituídas 21 operações de paz 

pela ONU, e entre 1996 e 2005, outras 21 operações foram 

criadas- tornando-se cada vez mais abrangentes 
3
. Contudo, 

abrangência não seria sinônimo de eficácia, e o Conselho 

de Segurança da ONU (CSNU) permitiria o uso da força em 

situações que não envolvessem legitima defesa a exemplo 

dos conflitos na Antiga Iugoslávia e em Ruanda
4
. 

                                                 
1
 As traduções de fontes em inglês foram feitas pela autora do artigo. 

2
 CUNHA ET Al. 2012, p. 172 

3
 Vale ressaltar que em 1994 o conceito de segurança internacional entrou 

no palco internacional com a publicação do Programa das Nações Unidas 

pelo Desenvolvimento (PNUD) de seu relatório sobre o Desenvolvimento 

Humano (KENKEL, 2008). 
4
 BIERRENBACH, 2011 

Mas, a forma como a intervenção se dera em Ruanda (1994) 

e em Kosovo (1999) suscitaram novos debates sobre a 

legitimidade de intervenção. E o objetivo de Kofi Annan, 

então secretário geral das Nações Unidas, era evitar que a 

“falha dupla” que ocorrera nesses lugares se repetisse e que 

fosse encontrado um consenso, perante a comunidade 

internacional, sobre a legitimidade da ação de proteger 

civis de atrocidades em massa
5
. 

 

Dentro desse contexto, em 2000, na Assembleia Geral do 

Milênio o primeiro-ministro canadense tomou para o 

Canadá a responsabilidade de criar uma comissão - a ICSS 

(Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania do 

Estado) - que dentro de um ano apresentaria um relatório 

sobre quando seria legitimo do uso de força sobre outro 

Estado “para propósitos humanitários
6
”.  

 

Assim, nasceu a “Responsabilidade de Proteger”, levando 20 

anos para se formar, depois de “flutuar nos anos 1980, com 

a iniciativa de Gareth Evans e ser endossado por Kofi Annan 

nos anos 1990
7
”. Contudo, somente em 2005, na Cúpula 

Mundial das Nações Unidas esse conceito seria reconhecido 

- a Resolução da Assembleia Geral da ONU (A/RES/60/1)
8
 

                                                 
5
 WELSH, 2009. 

6
 BIERRENBACH, 2011; WELSH, 2009, p. 03 

7
 MEHTA e ABEYSURIYA, 2009, p. 02. 

8
 Como Resolução da ONU, o documento é uma recomendação legal, mas 

não obrigatória, perante o Direito Internacional (KOLP, 2012). 

CAPA ARTIGOS MAR. 2013 
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falaria, em três parágrafos, da “Responsabilidade de 

Proteger populações do genocídio, crimes de guerra, 

limpeza étnica e crimes contra a humanidade
9
”. 

 

Responsabilidade de Proteger 

 

O conceito de Responsabilidade de Proteger (R2P em 

inglês) objetiva proporcionar uma base legal para a 

intervenção humanitária
10

, e 

 

[...] estaria baseada em instrumentos internacionais e em princípios 

do direito natural contidos na Carta das Nações Unidas, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Convenção das 

Nações Unidas para a Prevenção e Repressão do Genocídio, nas 

Convenções de Genebra de 1949 e nos Protocolos Adicionais de 

1977, bem como no Estatuto de Roma que estabeleceu o TPI, entre 

outros
11

. 

 

Todavia, o que surpreende no conceito é a ideia de que a 

responsabilidade, e não a soberania, do Estado, que há de 

sofrer a intervenção, será passada para a comunidade 

internacional se este não puder ou não quiser “cumprir sua 

obrigação jurídica de assegurar o bem-estar de seus 

cidadãos”. De fato à comunidade internacional caberia uma 

responsabilidade residual, limitada, e aplicada unicamente 

em condições muito restritas que a ICSS estabelece
12

. 

 

As recomendações do ICSS e os relatórios que se seguiram 

do Painel de Alto Nível em Ameaças, Desafios e Mudanças 

e da secretária-geral, construíram cinco diretrizes que o 

Conselho de Segurança aplica em qualquer situação que 

requeira a consideração de uso coercitivo de ação militar – 

estes seriam: seriedade do risco, primeiro propósito da 

proposta de ação militar, último recurso, proporcionalidade 

da resposta, e balanço das consequências
13

.  

 

Outrossim, a R2P difere do direito de Intervenção 

Humanitária (DIH) per se uma vez que : enquanto a R2P se 

preocupa com prevenção o DIH se preocupa com a reação; 

a R2P  não foca só na reação militar como o DIH, mas sim, 

no continuum de respostas reativas; por fim,  a R2P  

envolve vários atores enquanto o DIH só enfoca o papel 

daqueles “hábeis e desejosos de aplicar a força coercitiva 

militar
14

”.  

 

Em suma, a R2P pauta-se em três pilares, igualmente 

sólidos: o primeiro sendo a responsabilidade que é 

incumbida ao Estado, o segundo sendo a assistência 

internacional e formação de capacidade e, o terceiro, a 

resposta oportuna e decisiva – ou seja, a reação, se 

necessária, da comunidade internacional
15

.  

 

                                                 
9
 UN General Assembly 2005: para 138-140. 

10
 MEHTA e ABEYSURIYA, 2009. 

11
 ICSS REPORT apud BIERRENBACH, 2011, p. 130. 

12
 KENKEL, 2008, p. 10. 

13
 MEHTA e ABEYSURIYA, 2009; EVANS, 2012. 

14
 EVANS, 2012. 

15
 KI-MOON, 2009. 

Também da R2P três categorias de ação podem ser 

derivadas: a responsabilidade de prevenir, de reagir e de 

reconstruir. A primeira “diz respeito às causas dos conflitos 

armados e outras crises que colocam em risco as 

populações
16

”, nela destacam-se as respostas efetivas e o 

desenvolvimento de mecanismos de aviso prévio. No caso 

desses últimos, uma vez identificados os fatores que 

originam as crises humanitárias devem-se elaborar 

ferramentas analíticas (os avisos prévios) que indicam a 

probabilidade de tais fatores ocorrerem em determinado 

local no futuro
17

.  

 

A segunda responsabilidade refere-se “às respostas a 

situações em que as necessidades humanas se colocam
18

” e 

explorar medidas pacíficas (incentivos econômicos, 

diplomacia como peacekeeping e sanções) ou coercitivas 

(uso do peace enforcement)
19

. Já a terceira corresponde ao 

“pós-intervenção”, “trata-se de um processo estrutural que 

objetiva manter a paz que foi atingida e evitar a recorrência 

que originou o conflito superado”, no qual o foco se volta 

para  “restauração ou melhorias nas esferas de segurança, 

justiça e reconciliação , e do desenvolvimento 

econômico
20

”.  

 

Posto isso, cabe ainda mencionar que: a R2P, em 2007, fora 

mencionada pela Corte Internacional de Justiça no caso 

Sérvia vs. Bósnia-Herzegovina. Em 2008, o Secretário- Geral 

da ONU (SGNU) Ban Ki-Moon, indicou Edward Luck para o 

cargo de Assessor Especial para o tema da R2P, e, um ano 

depois o SGNU faria circular um relatório sobre a 

implementação da R2P. Todavia, na 64
a
 Assembleia Geral 

da ONU (AGNU), o então presidente Abdussalam Treki 

(líbio), afirmou que o consenso sobre como levar o princípio 

da R2P à prática ou torná-lo parte do Direito Internacional, 

ainda estava longe de ser alcançado
21

. 

 

De fato, o princípio da R2P não é totalmente a prova de 

falhas. Chomsky, por exemplo, argumenta que a não 

neutralidade do CSNU traria a tona a máxima de Tucídides 

– “os poderosos fazem o que querem, enquanto os fracos 

sofrem como devem
22

”. Outrossim, o significado da R2P 

não entra em um consenso - enquanto o ICSS a chama de 

princípio, Gareth Evans
2324

 o chama de norma internacional, 

e Luck o considera um princípio político
25

. 

 

As situações em que se empregaria R2P também são 

dispares entre os Estados. Delimitar o escopo da atuação da 

                                                 
16

 BIERRENBACH, 2011, p.130. 
17

 CUNHA ET AL. 2012. 
18

 BIERRENBACH, 2011, p.130. 
19

 A título de conhecimento “peacekeeping” refere-se à manutenção da paz; 

“peacemaking”, por outro lado, refere-se ao restabelecimento da paz; 

“peacebuilding”, refere-se à consolidação da paz; finalmente, “peace-

enforcement” significa imposição da paz. (FERNANDES, 2011) 
20

 CUNHA ET AL, 2012, p. 182. 
21

 BIERRENBACH, 2011. 
22

 BIERRENBACH, 2011, p. 161. 
23

 Um dos líderes da ICSS (CUNHA ET AL, 2012).  
24

 CUNHA ET AL, 2012. 
25

 CUNHA ET AL, 2012. 
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R2P, em quatro tipos de violação dos Direitos Humanos, 

fora só um primeiro passo, muito no que concerne a sua 

abrangência deve ser esclarecido. Além disso, quando nos 

voltamos aos países da América Latina há a visão da R2P 

como “ferramenta imperialista dos países do Norte
26

”, 

como “falta de atenção com o uso de hard power
27

” ou 

ainda outras visões que apontam que “o grau da segurança 

humana e da Responsabilidade de Proteger parece estar 

ligado à natureza, à democracia depois dos regimes 

militares
28

”.   

 

Em suma, para a R2P funcionar, é preciso esclarecimento 

nos: “[a] limites legais do poder do CSNU para autorizar 

uma intervenção armada; [b] o escopo da aplicação do 

conceito de genocídio e responsabilidade de proteger; [c] 

em quanto os políticos, oficiais e cidadãos podem ser 

responsabilizados pelas violações da lei de intervenção 

humanitária; e [d] em como a lei doméstica e internacional 

podem lidar com guerras de agressão
29

”.  

 

Assim, em meio a esses problemas, nos anos de 2010-2011 

surge a Primavera Árabe e a oportunidade de colocar em 

prática a R2P – em um modo cobaia, por assim, dizer. “Em 

17 de março de 2011, o CSNU aprovou a resolução 1973, 

que instituiu a zona de exclusão aérea sobre o território 

líbio
30

”. O Brasil se absteve de votar nessa resolução
31

 e em 

novembro desse mesmo ano, a presidenta Dilma Rousseff 

mencionou a Responsabilidade ao Proteger (RWP) em seu 

discurso, na abertura da 66ª Assembleia Geral da ONU. Dois 

meses depois, no âmbito do CSNU, circulava um relatório 

no qual o chanceler Antônio Patriota desenvolveria o 

conceito
32

.  

 

Responsabilidade ao Proteger 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que  

 

A introdução do conceito pelo governo Rousseff da “responsabilidade 

ao proteger”, diretamente relacionado à ideia de não intervenção, 

frequentemente defendida pelo ex-chanceler Celso Amorim, é uma 

forma de criticar a maneira como foram feitas as intervenções no 

contexto da Primavera Árabe
33

. 

 

Dentre os pontos os quais a RWP (sigla em inglês) propõe, 

destacam-se: (a) foco se daria na prevenção, (b) exaustão 

de todos os meios pacíficos disponíveis antes do uso da 

força, sendo que quando a força seja usada suas 

consequências não causem “mais mal do que bem”, (c) a 

necessidade de sempre haver a autorização do CSNU, e que 

as ações derivadas dessa autorização sejam, proporcionais, 

limitadas e pautadas conforme a leis internacionais 

                                                 
26

 CUNHA ET AL, 2012. 
27

 WELSH, 2009, p. 07. 
28

 KENKEL, 2008, p. 14. 
29

 METHA; ABEYSURIYA, 2009, p. 06. 
30

 BIERRENBACH, 2011, p. 159. 
31

 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011. 
32

 CARDOSO; THOMAZ; MACHADO, 2011. 
33

 CARDOSO; THOMAZ; MACHADO, 2011, p. 03. 

envolvidas - humanitária e de conflitos armados-, e a (d) 

preocupação em melhorar os procedimentos do CSNU, 

para que eles realmente empreguem a RWP, sendo os 

procedimentos observados desde o inicio até sua 

execução
34

. 

 

Outrossim, ao analisar os pilares da R2P, a RWP atinge em 

cheio o terceiro ( questão da reação), ao propor que  eles 

sejam seguidos em ordem sequencial (cronológica). 

Também a preocupação com o controle e supervisão da 

CSNU, sujeitando-o a observarem os Capítulos VI e VII da 

Carta das Nações Unidas, não nega a posição latino-

americana brasileira, e a preocupação com a análise, caso a 

caso, dentro do escopo delimitado de genocídios, crimes de 

guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade (já 

estabelecidos na R2P) entra em harmonia com a 

Constituição Federal, uma vez que o artigo 4
0
 fala da 

prevalência dos Direitos Humanos no plano internacional
35

.  

A RWP não foi concebida para opor-se ao R2P e, sim, 

complementá-lo
36

. Mas dois pontos em particular têm 

gerado um acalorado debate em torno da RWP: (a) a 

proposição de que os pilares devem seguir uma sequência 

temporal – assim o terceiro pilar seria só sobre medidas 

mais enérgicas; e (b) a necessidade de exaustão de todos os 

meios pacíficos antes do uso da força – o que poderia 

institucionalizar a inação.    

 

O Debate 

 

Ao propor que os pilares da R2P sejam seguidos de forma 

cronológica, a RWP suscitou a ideia de que a flexibilidade 

desses poderia ser perdida, e o próprio Relatório de 2009 

“Implementando a Responsabilidade de Proteger”, afirma 

que os pilares devem ser vistos de maneira a proporcionar a 

flexibilidade de resposta - de acordo com Ban Ki-Moon, 

essa flexibilidade “contemplaria todas as ferramentas 

necessárias previstas nos Capítulos VI, VII e VIII da Carta das 

Nações Unidas, conforme as situações possam 

demandar
37

”. Além disso, como aponta Alex Buskie, há a 

possibilidade de uma sequência temporal resultar em uma 

burocrática “lista de afazeres
38

”. 

 

Todavia como Gana sublinhou, a ideia de sequência pode 

ser vista como uma ênfase à capacidade dos dois primeiros 

pilares, que poderiam continuar mesmo depois do uso do 

terceiro pilar. Também a Guatemala ressaltou que a nuance 

em delimitar as fronteiras entre os três pilares, sem 

necessariamente contemplar passos sequenciais, poderia 

fazer o terceiro pilar mais operacional. Assim a RWP ficaria 

aquém da estrita sequência cronológica e permitiria a 

flexibilidade que preconiza a R2P
39

. 

 

                                                 
34

 BRAZIL, 2011. 
35

 KOLP, 2012; LAFER, 2012. 
36

 GARETH EVANS, 2012. 
37

 KI-MOON, 2012 p. 56. 
38

 apud WOLF, 2012. 
39

 KOLP, 2012. 
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Seguindo para o outro ponto do debate, existe relutância 

quanto às diretrizes para fazer uso da força nas operações 

de intervenção. O próprio Relatório do Secretário Geral em 

alguns parágrafos indica oposição a quaisquer restrições na 

flexibilidade do CSNU. Além disso, a visão do Secretário-

Geral indica que: (a) esforços deveriam ser feitos para 

ajudar na resposta efetiva e não inibi-la, (b) nenhum padrão 

de tomada de decisão devera ser tomado como modelo, e 

(c) só o CSNU pode decidir no uso da força, descartando 

assim a proposta do uso da Assembleia Geral como 

autoridade alternativa para legitimar o uso da força, como 

indicou o RWP
40

. 

 

Ainda, Bob Zuber, aponta que o próprio CSNU apresenta-se 

“alérgico a qualquer tipo de avaliação transparente de suas 

autorizações e consequências”. Ao mesmo tempo, Kwesi 

Aning e Frank Okyere ressaltam a dificuldade de colocar as 

diretrizes propostas pelo RWP em prática
41

. 

 

A Holanda e a Austrália rejeitam a ideia de “micro 

manejamento” das operações militares conduzidas pelo 

CSNU, embora a segunda concorde que briefings militares 

adicionais poderiam reforçar os mecanismos existentes de 

informação – caso similar ao da África do Sul que chamou 

por atualizações regulares do CSNU
42

. 

 

De fato, a Dinamarca e a Holanda disseram que o “risco de 

inação em face das atrocidades em massa era, 

presumivelmente, ainda maior do que o da ação militar 

indo muito longe
43

”. Mas o tom crítico da iniciativa 

brasileira relativo ao uso da força foi “ecoado” pela 

declaração da África do Sul e “ainda mais claramente na 

intervenção da Venezuela e do Quênia
44

”. 

 

Claro que as discussões acerca da RWP e R2P abrangem 

mais dos que os dois pontos destacados, mas aqui houve a 

preferência do foco nos dois pontos mais “polêmicos”. 

Muito tem se discutido, mas de maneira geral as opiniões 

acerca da RWP circulam de três maneiras: positiva, negativa 

e neutra. Eis alguns exemplos: 

 

Discussões acerca da RWP podem aumentar a vontade política de 

resolver as crises do RtoP, “muito mais rápido e mais efetivamente 

em um estágio precoce para tentar e evitar a ocorrência  desses 

crimes
45

”. 

 

Eu apresento um memorando no workshop argumentando que a 

RWP iria minar a R2P, não a fortalecendo; que ela ira encontrar 

consideráveis oposições no Ocidente; que poderia na prática a RWP 

resultar em um mal maior dos civis ao incentivar  tal 

comportamento pelo adversário; e que ela não ofereceria respostas 

aos dilemas reais das operações da R2P ou explicações de quais 

outras alternativas podem ser possíveis para os casos da R2P
46

. 

                                                 
40

 KOLP, 2012. 
41

 apud WOLF, 2012. 
42

 KOLP, 2012. 
43

 KOLP, 2012, p.19. 
44

 KOLP, 2012, p. 20. 
45

 WILLIAM PACE apud WOLF, 2012. s/p. 
46

 WRIGHT, 2012, s/p. 

 

Em suma, RWP como proposto pelo governo brasileiro tem o 

potencial de deixar uma marca na responsabilidade de proteger, 

para melhor ou para pior. Poderia pedir mais esclarecimentos sobre 

as algumas partes da responsabilidade de proteger que realmente 

necessitam de mais reflexão, mas também pode minar o progresso 

que tem sido feito até agora na conceituação R2P. Muito depende, 

portanto, do grau e da forma em que é endossado pela comunidade 

internacional
47

. 

 

Considerações finais 

 

A R2P é um princípio que visa “regulamentar” a intervenção 

humanitária, enquanto a RWP se mostra um conceito que 

surgiu para tentar aprimorar essa regulamentação, e o 

processo de intervenção. Elas se complementam mais do 

que se distanciam, embora tenham gerado acalorados 

debates no palco internacional. 

 

Observa-se três opiniões acerca do RWP: a primeira seria 

contra - com a visão de que a RWP irá minar os degraus já 

calcados da R2P -, a segunda seria favorável a RWP – com 

uma visão de contribuição e complementaridade, por fim, a 

aqueles que ficam “em cima do muro” dizendo que tudo 

depende de como a comunidade irá gerir os dois conceitos. 

De maneira prática, a proposta de sequência temporal dos 

pilares, ao menos por enquanto, é a que mais encontra 

rejeição. Para se chegar a um consenso maior, a questão do 

“último recurso” deva ser vista não como espera, mas sim 

como a ação de fazer um julgamento baseado em todas as 

evidências disponíveis para que nenhuma medida menos 

eficaz seja tomada para parar crimes atrozes
48

 - algo que 

pode ser notado na votação favorável do Brasil, em 2012, 

na resolução que previa ações militares na Síria
49

.  

 

Outrossim, para  o Brasil, as vantagens de encabeçar esse 

debate, com uma proposta própria seriam: 

 

(1) Permitiria que fossem levadas em considerações as preocupações 

e interesses brasileiros nas áreas de cooperação Sul-Sul e segurança, 

(2) ofereceria maior legitimidade às suas aspirações em se firmar 

como global player, (3) reforçaria a estabilidade sub-regional tão 

cara ao país e (4) tornaria a sua política externa mais compatível 

com o fortalecimento da democracia no âmbito nacional
50

. 

 

Enfim, o Brasil mostra-se aberto ao diálogo, assim como os 

outros países – ao que tudo indica não se trata mais de usar 

ou não a R2P, e sim, da maneira de empregá-la. Mas 

corroboro com a visão de Ban Ki – Moon
51

 de que a RWP, 

num geral, “está fazendo a coisa certa, no lugar certo, no 

tempo certo, e pelas razões certas”.  

 

*Bruna Toso de Alcântara é Acadêmica de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, 

pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Relações 

                                                 
47

 KOLP, 2012, p. 15. 
48

 GARETH EVANS 2012. 
49

 ALMEIDA, 2012, 
50

 DIAS, 2011, p. 02. 
51

 2012, para. 53. 
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Internacionais de Santa Maria (PRISMA), member of The 

Club of International Law of UFSM. 
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MAL ACOSTUMADO, VOCÊ ME DEIXOU,  
MAL ACOSTUMADO!  
O PARADOXO DO ARA KETU E A ATUAÇÃO DA ONU NA SÍRIA      

 

por Lucas Pereira Rezende* 
 

Em seu artigo de despedida do cargo de Enviado Especial 

das Nações Unidas e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan 

afirma que uma solução apenas militar não dará fim ao 

conflito naquele país. Segundo o ex-Secretário-Geral da 

ONU, “somente uma comunidade internacional unida poderá 

compelir ambos os lados a se engajarem a uma transição 

política pacífica” (ANNAN, 2012, s/p). Ainda há, segue o 

autor, o problema sério da segurança das armas biológicas 

e químicas do regime de Assad. Apesar da condenação da 

ONU, Annan afirma que a comunidade internacional tem se 

mostrado “notavelmente impotente em suas tentativas de 

influenciar o curso brutal dos eventos” (idem). Para Annan, 

tanto o Conselho de Segurança da ONU quanto a Síria 

estão presos em um impasse. O impasse internacional seria 

um estímulo à continuidade dos conflitos. 

 

Enfatizando o poder que a UNSMIS
1
 teria, Annan cita como 

exemplo o fim momentâneo das agressões por parte do 

governo sírio no cessar-fogo observado quando da 

implementação da operação de paz. O problema foi, 

contudo, que o apoio internacional não continuou após 

esse cessar-fogo e as agressões voltaram a acontecer. O 

Grupo de Ação para a Síria, criado pelo diplomata, também 

não recebeu o apoio do Conselho de Segurança da ONU e, 

ao invés disso, “tem havido dedos apontados e xingamentos” 

onde deveria haver uma concordância (idem). A 

argumentação continua, dizendo que há claros interesses 

comuns em uma transição política gerenciada, tanto das 

potências internacionais quanto das regionais. Rússia, China 

e Irã devem reconhecer que o governo sírio já perdeu 

totalmente a sua legitimidade, e que sua intransigência em 

respeitar o Plano de Paz dos Seis Pontos é a razão de todo 

o problema. Por seu lado, Estados Unidos, Reino Unido, 

França, Turquia, Arábia Saudita e Qatar devem pressionar a 

oposição a uma transição totalmente inclusiva, que não 

deixe de fora aqueles associados ao atual governo. Para 

Annan, a solução passa pela incontestável saída do poder de 

Assad. Por fim, conclui dizendo que a Síria ainda pode ser 

                                                 
1
 United Nations Supervision Mission in Syria. Operação de paz criada pela 

resolução 2043, do Conselho de Segurança, de 21 de abril de 2012. 

Inicialmente prevista para 90 dias, foi suspensa em 15 de junho de 2012, 

devido à intensificação do conflito. Suas atividades foram retomadas, mas, 

sendo uma operação de manutenção da paz, sua permanência era 

condicionada à suspensão dos conflitos. Como isso não aconteceu, suas 

operações se encerraram em 19 de agosto de 2012. (UN, 2012b) 

salva de uma calamidade pior, mas que demanda uma 

mudança de posição, em especial, dos integrantes do 

Conselho de Segurança – e nomeia pessoalmente Obama e 

Putin.  

 

Em consonância com o argumento de Annan (2012), o atual 

Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon, afirmou que o custo 

humano na falha da organização na Síria tem sido enorme, 

e que o conceito da Responsabilidade de Proteger passaria 

por um teste urgente. Em seu discurso, o Secretário-Geral 

reafirma os princípios da Responsabilidade de Proteger, 

relembrando tragédias em larga escala como o Holocausto, 

os campos de morte do Camboja e os genocídios de 

Ruanda e Srebrenica. “„Nunca mais‟ é o clamor 

frequentemente ouvido. Mas sou assombrado pelo medo que 

nós não mantenhamos essa promessa. A Responsabilidade 

de Proteger é um conceito cujo tempo chegou. Para muitos 

milhões de vítimas, ele deveria ter vindo mais cedo” (UN, 

2012, s/p). Segundo Ban Ki-Moon, já se acordou que o 

conceito não é contrário ao da soberania, mas 

complementar a ele, sendo entendida a soberania como 

uma responsabilidade positiva, que faz com que as 

populações sejam protegidas pelos governos.  Esse ano 

seria o teste decisivo da Responsabilidade de Proteger.  

 

Dentre os desenvolvimentos do conceito original, trazido 

por encomenda pelo então Secretário-Geral Kofi Annan em 

2001
2
, Ban Ki-Moon menciona o desenvolvimento da 

Responsabilidade ao Proteger, sugerido pelo Brasil. 

Segundo ele, o medo de um uso errôneo da 

Responsabilidade de Proteger não deve ser um 

impedimento para sua implementação, e o último ano e 

meio colocaram o termo com força na agenda das Nações 

Unidas, sendo utilizado em resoluções do Conselho de 

Segurança, da Assembléia Geral, do Alto Comissariado para 

os Direitos Humanos e pelo próprio Secretário Geral. O caso 

sírio, contudo, é um marco: é “um teste decisivo para a 

nossa vontade e a capacidade para implementar a 

Responsabilidade de Proteger” (idem). Os momentos de 

                                                 
2
 Responsabilidade de Proteger, ou Responsibility to Protect, no original em 

inglês, é o título de um relatório encomendado pelo então Secretário Geral 

Kofi Annan, em 2001, à Comissão Internacional sobre Intervenção e 

Soberania Estatal. Segundo o relatório, os Estados apenas seriam vistos como 

soberanos se cumprissem com sua agenda interna apropriadamente, tal qual 

o esperado pelo restante da comunidade internacional (FENTON, 1994). 

SEGURANÇA  ARTIGOS MAR.2013 
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união sobre a Síria seriam poucos no Conselho de 

Segurança, que está paralisado. E, mais uma vez em 

conformidade com Annan (2012), Ban Ki-Moon (2012, s/p) 

afirma que  

 

“A inação não poder ser uma opção para a nossa comunidade de 

nações. Não podemos ficar parados enquanto populações são 

vitimadas a esses graves crimes e violações. Devemos encorajar as 

responsabilidades centrais da Organização das Nações Unidas”. 

 

As falas tanto de Annan (2012) quanto de Ban ki-Moon 

(2012) nos levam a uma única interpretação do ponto de 

vista da ONU0: (a) só há uma solução para o caso sírio, a 

queda imediata do regime de Assad e um governo de 

coalizão que siga representando todas as facções da 

sociedade civil síria; e (b) a ONU vem falhando em sua 

função ao não conseguir dar fim ao conflito, e a solução 

para a paralisia onusiana é a mudança de postura da Rússia 

e da China no Conselho de Segurança. Todavia, devemos 

ler com cuidado essa perspectiva, pois ela não é a única 

possível. Além de não ser a única, ela traz um engodo: a 

suposta falha da ONU, pela incapacidade do Conselho de 

Segurança em ter uma postura mais firme na derrubada do 

Regime Assad e na reconstrução de um governo de 

coalizão. 

 

Ao ser criada em 1945, a ONU, diferentemente da Liga das 

Nações, dotou com o poder de veto seus cinco membros 

permanentes no Conselho de Segurança, com um propósito 

claro: impedir que o interesse de algum destes membros 

permanentes fosse contrariado. O objetivo disso era menos 

o exercício irrestrito do poder dos grandes e mais de evitar 

uma guerra entre potências. Nesse sentido, a Guerra Fria foi 

sintomática acerca da proposta original da ONU: tinha um 

Conselho de Segurança com baixa capacidade de decisão, 

devido, em especial, aos excessivos vetos proferidos pela 

antiga União Soviética e pelos Estados Unidos. O veto é 

uma estratégia de contenção das grandes potências, e 

assim funcionou durante a Guerra Fria.  

 

O período final da década de 1980 viu explodir a eficiência 

do Conselho de Segurança. Somente entre 1987 e 1994, o 

que se viu foi a quadruplicação da quantidade de 

resoluções aprovadas, a triplicação da quantidade de 

operações de paz, a septuplicação das sanções econômicas 

e da quantidade de soldados em operações de paz, e um 

aumento no orçamento das missões de paz de US$230 

milhões para US$3,6 bilhões
3
 (DOYLE & SAMBANIS, 2006). É 

nesse contexto que surgem bases para o que mais tarde 

seria conhecido como a Responsabilidade de Proteger. A 

balança de poder global passava de uma bipolaridade para 

uma incontestável unipolaridade (WOHLFORTH, 1999). Isso 

levava a algumas implicações importantes para o 

funcionamento da ONU: (a) uma inquestionabilidade das 

políticas estadunidenses. Foi o período áureo de vitória do 

modelo liberal-democrático, com autores chegando a 

                                                 
3
 Esse valor, segundo os autores, representava três vezes o orçamento 

regular da ONU. 

afirmar que a história chegara ao seu fim (FUKUYAMA, 

1989). A primeira Guerra do Golfo, em 1991, foi o exemplo 

máximo desse período. Dos demais detentores do poder de 

veto, Reino Unido e França, sob as asas da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN), continuavam como 

aliados dos EUA, Rússia estava sob colapso político, militar 

e econômico, e a China era ainda relativamente fraca para 

procurar se opor aos interesses estadunidenses; (b) a ONU 

passa a servir como mantenedora da posição favorável dos 

Estados Unidos. Diniz (2006) afirma que, na unipolaridade, 

as organizações multilaterais servem ao propósito de 

manutenção da posição da potência unipolar, em um 

contexto de redistribuição dos custos dessa manutenção. 

Basicamente, os demais Estados passaram a arcar com os 

custos da ordem global para poderem fazer uso dos 

benefícios trazidos por ela. (c) O conceito de 

Responsabilidade de Proteger tem sua raiz em uma demanda 

política estadunidense para justificar intervenções 

humanitárias em Estados que fossem contra a ordem 

estabelecida. As operações de paz desenvolvidas pela ONU 

são orientadas, dentre outros, por temas próximos da 

agenda dos EUA, como a propagação da democracia, a 

construção de regimes favoráveis ao multilateralismo (e, 

portanto, à ordem global vigente) e o respeito aos direitos 

humanos.  

 

O cenário dos anos 1990, portanto, viu uma associação 

natural entre as políticas dos EUA e as da ONU. A 

superaquecida capacidade de ação da organização, 

contudo, começa a ser revertida já no início da década 

seguinte. A não aprovação da intervenção no Iraque pelo 

Conselho de Segurança, em 2003, até mesmo por aliados 

tradicionalmente menos opositores aos EUA no Conselho 

de Segurança, como a França, demonstravam que o 

momento já não era tão áureo como o da década passada. 

Ainda assim, a intervenção aconteceu, e, pouco tempo 

depois, a ONU foi chamada a atuar no Iraque. E atendeu ao 

chamado. Ainda que se possa ler a não aprovação da 

intervenção no Iraque via ONU como um balanceamento 

leve contra os EUA, a imediata participação da ONU na pós-

invasão já sustenta novamente o caráter de aliança de 

políticas entre os EUA e a ONU. A reconstrução da 

capacidade estatal do Iraque, conduzida pela ONU, seguia 

os traços já previamente mencionados de aliança das 

políticas onusianas e estadunidenses.  

 

Podemos, talvez, considerar o Iraque em 2003 como um 

caso de transição entre a Guerra do Golfo de 1990 e a 

chamada Primavera Árabe de 2010-2012. Em 2003, o 

contexto já não era o mesmo daquele observado na Guerra 

do Golfo. O crescimento relativo de economias emergentes 

como as da Rússia e da China (VIEIRA & VERÍSSIMO, 2009), 

em especial, cacifam-nas com uma retórica diferente 

daquela observada ao cabo da Guerra Fria. Rússia e França, 

em um movimento que se pode considerar de 

balanceamento leve contra os EUA (PAPE, 2005); estas 

ameaçam vetar a proposta de resolução dos EUA, fazendo 

com que ela nem mesmo chegasse a ser apresentada para 
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votação. Resultado de uma resistência às políticas mais 

conservadoras do governo W. Bush ou de uma intenção 

clara de tentativa de se afirmarem como pólos de um 

mundo supostamente multipolar, fato é que a resistência 

leva alguns autores a afirmarem que o poder dos EUA 

estava agora em declínio (WALLERSTEIN, 2006; LAYNE, 

2006). 

 

O caso sírio chega quase dez anos depois da segunda 

Guerra do Golfo. O contexto da Primavera Árabe é, 

também, diferente daquele de 1991 e daquele de 2003. 

Ainda que o mundo permaneça unipolar, observa-se um 

decréscimo relativo da posição dos EUA – em especial 

devido à crise que os acomete desde 2008 e a incapacidade 

do governo Obama em retomar um crescimento acelerado 

(BLUMENTHAL, 2011). Segundo Wohlforth (1999), para se 

firmar como um pólo, um Estado tem que ser destaque 

inquestionável em todos os quesitos de mensuração de 

poder. A contestação de algum deles já deixaria 

desequilibrada a mensuração, e abriria espaço para uma 

contestação da polaridade. Em crise desde 2008, os EUA 

poderiam sofrer um balanceamento leve em, pelo menos, 

dois quesitos: (1) Poder econômico, tanto pelo crescimento 

chinês quanto pelo decréscimo relativo da participação dos 

EUA no PIB global; e (2) competência, quesito trazido por 

Waltz (1979), no qual não basta ser grande, mas deve-se 

saber administrar como manter-se no topo. 

 

O contexto da Primavera Árabe pode ser resumido como: 

(a) declínio relativo da posição dos EUA no sistema 

internacional, ainda que mantendo clara preponderância na 

maioria dos quesitos de mensuração de polaridade; (b) maior 

vontade política e capacidades russa e chinesa de buscarem 

se afirmar como polos; e (c) discurso normativo em direção a 

uma multipolaridade benigna desejável (AMORIM, 2011).  

 

Esse contexto tem uma implicação direta na maneira de 

atuar das Nações Unidas. Significa que: (1) não há mais a 

inquestionabilidade das políticas estadunidenses tal qual 

havia no pós-Guerra Fria. (2) A ONU, ao não trabalhar mais 

tão diretamente para a manutenção do poder estadunidense, 

passa a atrair menos a atenção dos EUA, levando-os a atuar 

via outras organizações onde possam ter mais controle dos 

resultados, como a Otan. Não é à toa que, no caso líbio, a 

OTAN, e não o Conselho de Segurança, foi logo trazida à 

tona como mecanismo de atuação contra o governo 

Kaddafi. (3) Dissociados os interesses diretos de EUA e ONU, 

o contexto de criação da Responsabilidade de Proteger deixa 

de ter o endosso político do período anterior. Esse último 

ponto é fundamental em nossa argumentação. A ONU 

pôde, nos anos 1990 e início dos anos 2000, exercer com 

relativa tranquilidade um papel de maior intervencionismo 

internacional devido, em grande parte, ao apoio político, 

financeiro e militar que recebia dos EUA. Ao passarem a ver 

a ONU não mais como um instrumento de se atingir seus 

objetivos domésticos, os estadunidenses deixam de investir 

tanto na organização, preferindo ou agirem em coalizões ad 

hoc (como o Iraque, em 2003) ou via outras organizações 

nas quais tenham maior controle (como via OTAN no caso 

Líbio, em 2011).  

 

O contexto da crise síria apresenta um aparente paradoxo 

da forma de agir da ONU, que, por razões que já se 

explicarão, chamaremos de Paradoxo do Ara Ketu
4
. De um 

lado, que chamaremos de multipolar, há a discordância 

relativa das políticas dos EUA e o discurso em direção a 

uma multipolaridade benigna. Esse cenário leva a algumas 

implicações que complicam a própria capacidade de atuar 

da ONU. Ao se distanciar dos EUA, ela tem a sua relativa 

capacidade de intervir diminuída. No entanto, é nesse 

período que a demanda dos Secretários-Gerais de maior 

capacidade da ONU aumenta, com conceitos como a 

Responsabilidade de Proteger. Nesse cenário, temos não 

um Conselho de Segurança ativo, como no cenário unipolar, 

mas dividido, uma vez que, tal qual na época da 

bipolaridade, haverá mais de um objetivo político a ser 

levado adiante pela organização, e ainda pior: na 

bipolaridade, contrapõem-se apenas dois objetivos. Na 

multipolaridade, opõem-se três ou mais, dificultando, ainda 

mais, o processo de tomada de decisão
5
. 

 

De outro lado, que chamaremos de unipolarista, há a 

tentativa de coadunar sua política com a dos EUA em 

momentos em que se vê incapaz de levar, via a visão 

multipolarista, suas políticas adiante. O caso da síria 

demonstra justamente o paradoxo do Ara Ketu na ONU: mal 

acostumada com a alta capacidade de intervenção da 

década de 1990, a ONU buscou afastar-se daquele 

elemento que mais a gabaritava para tal, a proximidade dos 

seus objetivos políticos com os estadunidenses. Ao mesmo 

tempo em que busca manter uma alta capacidade 

intervencionista, tal qual pode ser visto nas afirmativas 

prévias dos dois últimos Secretários-Gerais, a ONU vê-se 

pressionada a aproximar-se normativamente de um mundo 

multipolar – o que não só diminuiria a sua capacidade de 

ação de maneira geral como também diminuiria a 

capacidade de ação do Conselho de Segurança, levando-o 

a um cenário diferente daquele dos anos 1990 e início dos 

2000, quando havia uma única visão prevalecente. O 

cenário para a atuação do Conselho de Segurança seria 

mais próximo, e até pior, do que aquele observado durante 

o período da Guerra Fria.  

 

Isso significa que, vivendo o paradoxo do Ara Ketu, a ONU, 

mal-acostumada vê-se entre a cruz e a espada no caso da 

Síria. Se busca agir de maneira mais intervencionista, deve 

tentar conseguir uma única visão de seus membros, em 

especial os permanentes no Conselho de Segurança. Isso 

significa aproximar-se mais dos EUA e fortalecer a visão 

                                                 
4
 Ara Ketu é o nome de um conjunto musical brasileiro, bastante famoso na 

década de 1990 com a música "Mal Acostumado", composição de Ray Araújo 

e Meg Evans, cujo refrão era justamente "Mal acostumado, você me deixou 

mal acostumado". 
5
 Argumento baseado na ideia de Waltz (1979) de que, quanto menos, 

melhor, para defender que a bipolaridade era o mais estável dos sistemas, e 

que foi retomado vinte anos depois por Wohlforth (1999) para explicar a 

estabilidade do mundo unipolar. 
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unipolar. Se, por outro, tenta servir de instrumento para 

frear a ação independente das grandes potências, como na 

visão multipolar, volta ao seu contexto inicial de servir como 

um instrumento para não funcionar, mais do que para 

funcionar.  

 

Nos últimos 20 anos, viu-se, razoavelmente em dois 

intervalos de dez anos, duas mudanças significativas dos 

contextos e das formas de agir da ONU. Após um breve 

período de cerca de dez anos de relativa alta capacidade 

intervencionista, a ONU volta ao seu contexto original de 

limitação da sua capacidade de ação. Isso não quer dizer 

que a ONU seja dispensável ou não desejável. Como no 

caso do Iraque em 2003, ela continua tendo sua 

importância como forma de diminuir o sofrimento humano. 

Seus objetivos institucionais, de maior autonomia, 

intervencionismo e resistência aos EUA, contudo, é que 

devem ser revistos, como forma de evitar o Paradoxo do 

Ara Ketu.  

 

Segundo Ban Ki-Moon (UN, 2012), o Responsabilidade de 

Proteger passa por seu momento de teste final. Se passar 

no teste, mostra que a visão unipolar prevaleceu, tendo 

China e Rússia aquiescido aos interesses dos EUA. Se não 

passar no teste, a ONU mostrará que a visão multipolar 

venceu, e que a instituição vai voltar a ter um papel menos 

intervencionista, servindo, como no seu propósito inicial, 

como instrumento de freio para a ação das grandes 

potências. Nesse cenário, diferentemente do que afirma do 

atual Secretário-Geral, não necessariamente a ONU falhou, 

ela apenas voltou a atuar como foi originalmente pensada. 

Resta-nos, contudo, analisar qual cenário é politicamente e 

normativamente mais desejável. 

 

Há, contudo, um curso alternativo de ação para o caso sírio 

que, não surpreendentemente, não é levado em 

consideração. Dois elementos trazidos por Betts (1994) são 

importantes para a compreensão de uma alternativa para o 

caso sírio. Em primeiro lugar, não se deve confundir paz 

com justiça. Segundo o autor, os dois só caminhariam 

juntos se o objetivo refletisse a justiça. As intervenções da 

ONU no pós-Guerra Fria seriam de caráter mais moral do 

que material. Ao não haver interesse material, não seria de 

se esperar, portanto, que as grandes potências colocassem 

poder militar definitivo – esse seria um dos elementos 

problemáticos da falta de recurso das operações de paz de 

maneira geral. Logo, de acordo com o autor, se a paz é o 

objetivo principal, deve-se exclusivamente apoiar o lado 

mais rico do conflito, independentemente de sua 

legitimidade. Apoiando o lado mais rico, o conflito não se 

prolongaria, menos pessoas morreriam e a paz seria mais 

rapidamente alcançada. Se, por outro lado, a justiça tem 

precedência, e nenhum dos lados é favorecido na operação 

de paz, a intervenção limitada levará a um prolongamento 

do conflito, ao possibilitar as partes se rearmarem e 

fazerem novos cálculos estratégicos.  

 

Em segundo lugar, não se deve confundir balança de poder 

com paz ou justiça. Nessa perspectiva, políticas que evitem 

que um dos lados ganhe superioridade militar e acabe 

vencendo o conflito acabam também contribuindo para o 

prolongamento do conflito, mais uma vez, causando maior 

morticínio. Intervenções que não alterem a balança de 

poder, deixando-a tal qual está, contribuem para a não-

solução de conflitos. Segundo o autor, os lados que não 

estão necessariamente perdendo tenderão a continuar em 

conflito, até que alguma indefinição prolongada demonstre 

que uma vitória é impossível ou até que a balança de 

poder, por fim, altere-se.  

 

Na atual crise síria, a visão ocidental, e também da ONU, de 

que o regime Assad deve ser derrubado, contribui mais 

para a manutenção do conflito do que para o seu fim. Se o 

objetivo for exclusivamente o fim do morticínio, apoiar o 

atual regime não é a pior das opções, muito pelo contrário. 

Ainda que aparentemente cambaleante, o atual governo 

mostra uma capacidade de resistência alta, conseguindo 

manter uma capacidade ofensiva mesmo após mais de um 

ano e meio de conflito. Isso demonstra que, apesar das já 

numerosas defecções, o regime de Assad ainda é apoiado 

por parte significativa da população e das forças armadas.  

 

Condicionar o fim do conflito à queda do governo sírio é 

contribuir, portanto, para o enorme morticínio em 

andamento. Essa visão, politicamente orientada, demonstra 

a queda de braço entre o Ocidente e o Secretariado da 

ONU de um lado e, de outro, dois membros permanentes: 

Rússia e China – para quem há interesses materiais e 

militares envolvidos. Sob essa ótica, portanto, a ONU erra 

sim, mas ao buscar a única saída do conflito pela via do fim 

do regime Assad. Nesse contexto, parece-nos que o 

suposto fracasso de Kofi Annan como representante 

especial da ONU e da Liga Árabe para a Síria e a 

subsequente nomeação de outro nome de peso da linha 

que defende uma ONU mais intervencionista, Lakhdar 

Brahimi
6
, são indícios pelo menos de uma vontade política 

onusiana de recrudescimento, via até mesmo uma 

intervenção militar, da abordagem da organização na Síria. 

Os esforços de Brahimi, em nome da ONU, continuam 

sendo no sentido de busca de uma saída política, via 

convencimento, em especial da Rússia, que o fim do 

conflito deve passar pelo estabelecimento de um novo 

governo de transição (REUTERS, 2012). Contudo, as 

manifestações da chancelaria russa, por Sergei Lavrov, têm 

sido no sentido oposto, de manutenção de seu apoio ao 

regime sírio (BBC BRASIL, 2012e). A queda de braço 

                                                 
6
 Então presidente do Painel sobre as Operações de Paz da ONU, Brahimi 

lança em 2000 o famoso relatório que leva o seu nome, Brahimi Report. “O 

documento, entre outros avanços, consolidou os novos entendimentos 

relacionados ao consentimento, à imparcialidade e à autodefesa 

mencionados anteriormente; assumiu abertamente a necessidade de 

mandatos para as PKO que fossem compatíveis com seus objetivos e 

consistentes, do ponto de vista militar, com as reais necessidades de seu 

sucesso; propuseram-se critérios para avaliação de desempenho, bem como 

medidas para melhorar o desempenho das PKO, em diversas situações.” 

(REZENDE, 2012, p. 24) 
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continua, tendo, recentemente, os EUA anunciado seu 

apoio oficial à coalizão opositora na Síria (BBC BRASIL, 

2012c). O suposto fracasso de Kofi Annan e Lakhdar 

Brahimi, dois nomes de peso da ONU, em convencer o 

regime Assad a parar com o combate aos rebeldes poderia 

ser lido como uma justificativa para o recrudescimento das 

ações daqueles que defendem a queda do regime sírio, o 

que pode ser visto nas repetidas afirmativas de chancelarias 

dos EUA e do Reino Unido (BBC BRASIL, 2012a) e de 

representantes da OTAN (BBC BRASIL, 2012d) e da ONU 

(BBC BRASIL, 2012a e 2012b) que o eventual uso de armas 

químicas por parte do governo da Síria levaria a uma 

intervenção imediata no país, mesmo sem o aval da ONU. 

 

Diferentemente do que afirmam Kofi Annan (2012) e Ban 

Ki-Moon (UN, 2012), portanto, a ONU, encurralada pelo 

Paradoxo do Ara Ketu, ao insistir na queda do regime 

Assad, no apoio aos rebeldes sírios e em um novo governo 

de transição para o fim do conflito, atualmente contribui 

mais para a continuidade do morticínio na Síria do que para 

seu término. 

 

*Lucas Pereira Rezende é doutorando em Ciência Política 

(UFRGS), Professor de Relações Internacionais (Facamp), 

pesquisador da Rede Interinstitucional de Pesquisa em 

Política Externa e Regimes Políticos (RIPPERP) e do Núcleo 

Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT), 

autor do livro "O Engajamento do Brasil nas Operações de 

Paz da ONU - Análise dos Efetivos Enviados e 

Recomendações para o Fortalecimento da Inserção 

Internacional Brasileira" (Curitiba: Editora Appris, 2012). 
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NEM SOBERANIA, NEM INTERVENÇÃO 

por Lucas G. Freire* 

 
 

A temática da guerra é frequentemente reduzida à oposição 

entre o princípio da soberania e o princípio da 

solidariedade. O primeiro prefere a não-intervenção, 

permitindo certas guerras. O segundo opta pelo 

intervencionismo restrito, dando lugar a mais guerras ainda. 

Em ambos os casos, o resultado é um ato estatal de guerra.
1
 

Esse é o quadro, a camisa-de-força. O que acontece se 

tentarmos fugir do esquema? 

 

Neste exercício, pressuponho o chamado „princípio da não-

agressão‟ como ponto de partida. Este princípio proíbe um 

indivíduo ou grupo de iniciar agressão contra outro 

indivíduo ou conjunto de indivíduos. Acrescento que a 

„propriedade privada‟ dessas pessoas está também sob a 

proteção do princípio, desde que obtida sem que ele seja 

violado.
2
 

 

O princípio da não-agressão não previne automaticamente 

qualquer tipo de violência. Mas o argumento aqui é de 

ordem moral. Logo, a discussão deve versar sobre se a 

adoção desta regra ética – pensando a „fora‟ da „camisa-de-

força‟ – pode nos levar a um enquadramento ético distinto 

em termos de „intervenção humanitaria‟ ou até mesmo 

„guerra justa‟. 

 

Na guerra defensiva, um determinado grupo responderia à 

iniciativa de agressão por outro grupo. Na intervenção 

humanitária, esse grupo revidaria certas iniciativas de 

agressão injusta ou ilícita de um grupo doméstico contra 

outro grupo doméstico „no estrangeiro‟. Deixemos para 

mais tarde a definição do que é „injusto‟ ou „ilícita‟.
3
 Em 

ambos os casos, segundo nossa pressuposição ética, tal 

iniciativa de agressão seria imoral, contradizendo o 

princípio da não-agressão. 

 

Não é correto, pois, iniciar agressão contra qualquer pessoa 

ou grupo. Ora, seria ainda moralmente permissível engajar-

se numa guerra e ao mesmo tempo manter-se fiel a este 

pressuposto? Observando algumas condições, a 

possibilidade de atos de guerra consistentes com o 

princípio da não-agressão, de fato, existe. 

                                                 
1
 Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations (Princeton: 

Princeton University Press, 1979); Nicholas Fotion, War and Ethics: A New Just 

War Theory (London: Continuum, 2007), pp.9-33; Robert Jackson, Global 

Covenant: Human Conduct in a World of States (Oxford: OUP, 2003), pp.371-

99. 
2
 Para duas justificativas distintas do mesmo princípio, ver Murray N. 

Rothbard, The Ethics of Liberty (New York: NYU Press, 1998), pp.3-50; Hans-

Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, 

and Ethics (Dordrecht: Kluwer, 1989), pp.2-19. 
3
 Veja os pontos VII-XII e a ressalva em XIV. 

 

O princípio da não-agressão não proíbe a violência de 

forma absoluta. Ao contrário da posição estritamente 

pacifista, o princípio da não-agressão permite a auto-

defesa. Contrariamente à posição estritamente realista, ele 

impõe condições não utilitárias restringindo o uso da força. 

O uso da violência pode ser visto como legítimo e 

consistente com o princípio da não-agressão em alguns 

casos.
4
 

 

Por exemplo, o princípio da não-agressão permite que uma 

pessoa ou agência autorizada puna crimes diversos (a 

saber, violações do princípio) ou que defenda um grupo 

agredido. A „autorização‟ não significa que alguns tipos de 

pessoas podem usar a força devido a alguma qualidade 

intrínseca, mas simplesmente que a contingência de 

delegação é permissível. Posso voluntariamente contratar 

uma agência para me defender, da mesma forma que 

escolho comprar ou vender algum serviço. Isto é, desde que 

não viole o princípio da não-agressão.
5
 

 

Já que o princípio da não-agressão é pressuposto, e visto 

que a propriedade privada se enquadra no seu âmbito, 

devemos descartar o direito de qualquer agência a agredir 

indivíduos com o objetivo de „captar recursos‟ ou „alistar 

pessoal convocado‟ a fim de combater uma guerra, por 

mais „justa‟ que esta seja.
6
 

 

No entanto, certos recursos terão de ser mobilizados para a 

„guerra justa‟ (com fins defensivos) ou para a „intervenção 

humanitária‟ (com fins corretivos). Há alguma maneira „não-

agressiva‟ de mobilizar recursos? Sim: um exército não pode 

ser convocado (pois isso caracterizaria escravidão no 

universo moral aqui pressuposto) e indivíduos ou grupos 

não podem ser tributados (o que caracterizaria roubo). 

Todavia, indivíduos podem voluntariamente aderir ao grupo 

autorizado a usar a força no ato de guerra, bem como 

contribuir financeiramente, por escolha própria, para o 

esforço de guerra. 

 

Aliás, numa „intervenção humanitária‟ isso seria 

provavelmente bem recebido de uma maneira voluntária e 

consistente com o princípio da não-agressão por aqueles 

                                                 
4
 Gerard Casey, Libertarian Anarchy: Against the State (London: Continuum, 

2012), pp.37-48. 
5
 Obviamente essa escolha hipotética serve para explorar a moralidade do 

ato, e não uma possibilidade empírica – ao menos não no momento. Porém, 

veja Hans-Hermann Hoppe, „The private production of defense‟, Journal of 

Libertarian Studies 14(1), 1998-9, pp.27-52. 
6
 Rothbard, Ethics of Liberty, pp.184-5. 
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que sofreram iniciação de agressão „no estrangeiro‟. Se, 

contudo, indivíduos e grupos são tributados ou convocados 

para o esforço de guerra, então o mesmo princípio violado 

pelo que deu justa causa à intervenção será violado pela 

parte interventora. E isso independentemente de ser bem 

recebida por aqueles que serão alegadamente defendidos. 

O processo, por sua vez, abriria espaço moral para uma 

terceira parte intervir contra a parte „interventora‟ a fim de 

restituir a liberdade e a propriedade aos prejudicados pelo 

ato de guerra.
7
 

 

O caso de „intervenção humanitária‟ é um caso mais 

complexo, difícil de resolver em nossa atual dialética entre 

soberania e solidariedade. O caso é reformulado (e uma 

distinção moral mais clara é feita) num sistema de regras 

derivado do princípio da não-agressão. Um raciocínio 

similar e mais simplificado incorre sobre o ato de „guerra 

justa‟. Na verdade, a distinção entre „guerra justa‟ e „guerra 

corretiva‟ de intervenção é apagada quando se pensa no 

problema fundamental – a iniciação de agressão por uma 

pessoa ou grupo contra outra pessoa ou grupo. 

 

Na verdade, há três tipos de ação em jogo: a interação 

voluntária, o crime coercivo e a punição coercitiva. Pode-se 

reservar o termo “guerra” para um fenômeno de proporção 

maior, mas o ponto é o mesmo: são pessoas e sua 

propriedade que estão envolvidas em ambos os tipos de 

interação, voluntária ou violenta. Há interações violentas 

lícitas (ou voluntárias) e ilícitas (ou agressivas). Ao utilizar a 

interação ilícita para corrigir e defender contra outra 

instância de interação ilícita o problema é apenas ampliado. 

Nesse caso, a interação violenta de caráter lícito é 

instrumento de punição do crime perpetrado por ambos os 

lados.  

 

Em síntese, sob o princípio da não-agressão, eu posso 

voluntariamente fornecer recursos (em propriedade ou 

pessoa) a uma agência autorizada a punir o crime que 

iniciou agressão. Porém, eu não tenho permissão para 

iniciar a agressão contra terceiros a fim de me defender 

contra o agressor. 

 

Isso não resolve o problema da guerra ou da violência. 

Minha sugestão é um argumento moral, e não uma 

proposta de engenharia social ou uma recomendação de 

política pública. Além disso, evitei entrar no mérito de quais 

punições e processos seriam legítimos sob o princípio da 

não-agressão. Meu palpite é que a „proporcionalidade‟ deve 

ser considerada por quem se enveredar por essa tangente 

ao argumento, porém não me atrevo a destrinchar o 

ponto.
8
 

 

Se assumirmos o princípio da não-agressão, toda a guerra 

hoje em dia baseada em qualquer tipo de coerção ilícita 

poderia ser caracterizada como imoral, até mesmo a 

                                                 
7
 Rothbard, Ibid., pp.189-90. 

8
 Para uma tentativa preliminar, veja Rothbard, Ibid., pp.77-96. 

chamada „guerra justa‟. Além disso, nos debates 

contemporâneos sobre „intervenção humanitária‟, qualquer 

grupo de pressão que solicite ao governo A intervir contra 

um governo B tirano ou injusto estará de fato pedindo a o 

governo A para agredir seus próprios cidadãos, C. Haverá, 

contra C, uma violação do mesmo princípio violado por B 

„no estrangeiro‟. Por mais „humanitário‟ que seja o motivo, é 

uma solicitação de iniciação de agressão. Se você concorda 

com a ideia básica de que nenhuma pessoa ou grupo pode 

iniciar a agressão contra outra pessoa, grupo ou 

propriedade privada, cuidado com os grupos de pressão 

que pedem a „guerra justa‟ ou a „intervenção humanitária‟. 

Mais importante – não faça coro às vozes que clamam por 

violência. 

 

*Lucas G. Freire é Associate Lecturer na Universidade de 

Exeter (Reino  Unido), onde recentemente concluiu e 

defendeu sua tese de doutoramento sobre o papel de 

metateoria na disciplina de RI. Além de lecionar sobre teoria 

de RI, política externa e problemas contemporâneos da 

globalização, é um dos diretores e fundadores da página 

ThinkIR.co.uk. Escreveu em co-autoria para Oxford 

Bibliographies Online, Cena Internacional e Relações 

Internacionais. É Editor Geral da página Política Reformada 

e co-organizador da primeira coletânea de ensaios políticos 

do jurista Herman Dooyeweerd em português. Escreveu 

recentemente a respeito de Dooyeweerd e teoria política 

para o periódico português E-Janus. 
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O RECONHECIMENTO DO ESTADO DA PALESTINA NA ONU E 
O FUTURO DO CONFLITO NO SAARA OCIDENTAL:  
UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
 

por Laura Daudén* e Adriano Smolarek** 
 

As similaridades entre a luta palestina e a que travam os 

saarauis contra a ocupação marroquina de seu território 

vão além das cores de suas bandeiras, diferentes apenas 

pela lua crescente e a estrela que marcam o compromisso 

da República Árabe Saaraui Democrática (RASD) com a fé 

islâmica. Nos dois casos, uma faixa negra na parte superior 

ainda demonstra que suas respectivas demandas de 

libertação nacional seguem pendentes e que o estado de 

luto só será revertido depois que a luta (demonstrada pelo 

triângulo vermelho) conduzir o povo a um tempo de 

liberdade e esperança (faixa verde inferior).  

 

Ainda que o conflito israelo-palestino receba muito mais 

atenção da mídia e da academia – uma lógica que só pode 

ser compreendida através do conhecimento de seu 

contexto geográfico e político –, ele guarda importantes 

paralelos com o que se desenrola no noroeste africano 

desde 1975. Neste sentido, é válido pontuar principais 

paralelos existentes entre esses casos e, a partir daí, debater 

o impacto do reconhecimento do Estado Palestino pela 

Assembleia Geral da ONU em novembro de 2012 sobre o 

movimento de libertação saaraui.  

 

História de colonialismo 

 

Ainda que separados por um breve, mas significante 

período histórico, ambos os conflitos podem ser 

classificados como de longa duração
1
 e derivam, de 

maneira direta, da administração colonial europeia. Por um 

lado, a Grã-Bretanha, que terminou o seu mandato sobre a 

Palestina (iniciado logo após a Primeira Guerra Mundial) 

apenas um dia depois da proclamação da independência de 

Israel, em 1948; por outro, a Espanha, que reinou sobre as 

areias do Saara desde 1884 e só deixou o território em 

1975, um dia antes que “Marcha Verde” comandada pelo 

rei Mohamed VI avançasse sobre a capital El Aaiun.  

 

Os ideários nacionalistas de cada um dos povos 

colonizados se inscrevem também na emergência de 

movimentos de libertação no Terceiro Mundo na ascensão 

das ideias sócionacionalistas árabes, especialmente aquelas 

emanadas por Gamal Abder Nasser no Egito. Suas 

                                                 
1
 Podemos enquadrar o início do conflito palestino no nascimento do Estado 

de Israel, em 1948, e o saaraui na invasão marroquina, em 1975.  

reivindicações estatais surgem, em igual medida, da 

experiência colonial – o que fica demonstrado na aceitação 

e incorporação das fronteiras impostas pelos poderes 

europeus em detrimento das relações etnoculturais que 

precederam as ocupações.  

 

Essa coincidência nos momentos e nos discursos ficou 

plasmada em um artigo publicado pelo conselho editorial 

da revista marroquina “Anfass”, em 1971, traduzido e 

republicado em 2008 por Rita Baddou na “Revista de 

Estudios Internacionales Mediterráneos”. Entitulado 

“Palestine nouvelle sur la terre du Sahara”, o texto ressalta a 

“palestinidade” da experiência colonial saaraui e frisa que 

“as características da dominação militar e demográfica 

colonialista fazem impossível uma vitória sobre o inimigo se 

o movimento de libertação saaraui não tiver o apoio das 

massas combatentes audazes, exatamente como é o caso 

da questão palestina e dos países que a rodeiam”. 

 

São ideológicas e históricas, portanto, as lutas palestina e 

saaraui pelo direito a autodeterminação, ainda que os fins e 

objetivos dessas lutas sejam divergentes: no caso palestino, 

uma fração de Estado e, no saaraui, um Estado integral, nas 

fronteiras em que foi concebido – uma desigualdade que 

Rana Khouri
2
 (2011) atribui aos diferentes entendimentos 

do nacionalismo pela comunidade internacional 

representada pela ONU. “Por conta da legitimação pela 

comunidade internacional do nacionalismo sionista, os 

palestinos foram relegados a demandar uma limitada 

porção de seu território original, enquanto os saarauis 

podem potencialmente reclamar a totalidade de seu país”, 

afirma.   

 

Política de libertação e diplomacia 

 

Tanto o conflito saaraui quanto o palestino estão sendo 

conduzidos por movimentos de libertação nacional 

organizados, ainda que sua legitimidade tenha sido 

contestada, em maior ou menor medida, no caso da 

Autoridade Palestina
3
, especialmente pela população 

refugiada. No caso saaraui, esse movimento está 

condensado na Frente Polisario, que foi responsável pela 

                                                 
2
 Khouri, 2011, p.03. 

3
 Khouri, 2011, p.07. 
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fundação da RASD e hoje comanda sua estrutura 

administrativa no exílio
4
. A mesma unidade não se verifica 

no caso palestino, cuja organização estatal está dividida 

entre os partidos Fatah e Hamás, especialmente depois de 

2006, quando o último venceu as eleições parlamentares na 

Faixa de Gaza
5
.  

 

Esses movimentos têm diferentes graus de aceitação entre 

a Liga Árabe: ainda que de maneira cínica, os palestinos 

têm recebido manifestações de solidariedade e são parte 

fundamental do discurso pan-arabista; no caso saaraui, esse 

apoio é difuso, se não inexistente, e a Frente Polisario tem 

concentrado seus esforços diplomáticos dentro das 

fronteiras africanas
6
. Com relação aos outros atores 

nacionais, é possível dizer que, em ambos os casos, os 

Estados Unidos desempenham um papel crucial, dando 

suporte financeiro, político e logístico às forças de 

ocupação
7
. Segundo Khoury

8
, Israel ainda é o país que 

recebe mais ajuda financeira dos Estados Unidos, cerca de 

US$ 3 bilhões por ano. Conforme um levantamento feito 

por Stephen Zunes em 1993
9
, o Marrocos recebeu um 

quinto de toda ajuda dada pelo governo americano à África 

desde 1980. Essa ajuda foi reforçada em 2005, quando o 

país foi nomeado um aliado preferencial da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (Otan)
10

.  

 

A ONU e a Corte Internacional de Justiça, por sua vez, 

desde o início de cada conflito têm reforçado a 

legitimidade dos movimentos de libertação, ainda que essa 

posição ainda não tenha se materializado no dia-a-dia das 

populações subjugadas. Para ilustrar esse posicionamento, 

podemos mencionar a resolução 32/37 de 1974, que 

reconhece a Organização para a Libertação da Palestina 

como interlocutor do povo palestino e lhe confere status de 

observadora, e a 34/37 de 1979, que reconhece a luta 

armada travada pela Frente Polisario. 

 

A vida sob a ocupação 

 

Além das similaridades políticas e históricas, uma série de 

paralelismos no cotidiano da população exilada e ocupada 

conectam os dois conflitos. É possível mencionar, por 

exemplo, a fragmentação da população original: nos dois 

casos, parte dos habitantes originários permaneceu dentro 

dos limites administrados pelo poder colonial e outra parte 

teve de fugir. Nos dois casos essa separação é material: 

                                                 
4
 Desde 1976, o governo saaraui está sediado em Rabuni, no sudoeste da 

Argélia, próximo aos cinco acampamentos de refugiados saarauis.   
5
 A retomada das negociações entre os dois partidos no final de 2012 mostra 

que os ataques israelenses têm, em certa medida, contribuído à reunificação 

e aberto caminho para a implantação do governo de unidade nacional 

acordado entre os dois grupos em 2011.   
6
 A RASD faz parte da União Africana desde 1984. Sua entrada na 

organização coincide com a saída do Marrocos.  
7
 Williams, 2011. 

8
 Khouri, 2011, p.11. 

9
 Khouri, 2011, p.11. 

10
 É importante ressaltar, no caso saaraui, o importante papel desempenhado 

pela França, que vem provendo armas e recursos para manter a capacidade 

de ocupação marroquina.  

tanto no Saara quanto na Palestina, um muro foi erguido 

para isolar a ocupação. Ambos também possuem regiões 

autônomas, como poderiam ser os chamados “territórios 

liberados” do Saara Ocidental e a Faixa de Gaza e a 

Cisjordânia, no caso palestino. As experiências da 

população sob o poder ocupante são similares no que diz 

respeito às violações sistemáticas dos direitos humanos, à 

segregação social e também e à emergência de 

movimentos de resistência aparentemente independentes 

dos movimentos de libertação nacional 

institucionalizados
11

. 

 

Outro fator ilustrativo é a existência de colonos, que têm 

sido subsidiados pelos Estados ocupantes e dificultado as 

negociações de paz em ambos os casos.  Segundo o 

relatório mais recente da organização Peace Now, nos 

últimos dois anos o governo do primeiro-ministro 

israelense Benjamin Netanyahu construiu 4469 unidades 

habitacionais na Cisjordândia e na Jerusalém Oriental
12

. 

Estimativas confiáveis são quase inexistentes no caso do 

Saara Ocidental, mas uma carta enviada em 2003 pelo 

presidente da RASD, Mohamed Abdelaziz, ao secretário-

geral da ONU, Ban Ki-moon, dá algumas pistas da 

dimensão da política marroquina de colonização: sobre a 

realização de um referendo de autodeterminação que leve 

em conta apenas a população que atualmente reside no 

território sob controle do Marrocos, ele afirma que “é 

injusto porque a sorte do território saaraui colonizado se 

veria determinada pela parcialidade de um escrutínio no 

qual participariam 86.425 votantes saarauis e (...) um 

número de colonos marroquinos quatro ou cinco vezes 

maior”. 

 

O descontentamento da população jovem, cada vez mais 

engajada em manifestações independentes por melhoras 

efetivas nas condições de vida (pode-se falar de pelo 

menos duas intifadas em cada um dos territórios), também 

mostra que a demora em se alcançar uma paz definitiva 

não tem contribuído para a “naturalização” da ocupação. 

“Aqueles que esperam que o passar dos anos debilite a 

resolução coletiva dos saarauis precisam apenas olhar para 

o caso palestino e ver que o tempo e a distância não são 

garantias que de o conflito desapareça
13

”. 

 

Novos desdobramentos 

 

Apresentados os contrapontos históricos, políticos e 

dimensionais de ambos os conflitos, a imagem que se 

materializa é a de duas lutas aparentemente distantes, mas 

que se interligam sob as mais variadas concepções 

analisadas: desde a bandeira até a busca aguerrida em prol 

da liberdade. No aspecto político não é diferente, de modo 

que a recepção palestina pela ONU sugere diversos e 

interessantes desdobramentos de ordem jurídica e política, 

                                                 
11

 Barreñada Barro, 2011. 
12

 No final de 2012 foram anunciadas mais 3 mil unidades.  
13

 Farah, 2003, p.17. 
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não só no cenário internacional, mas especialmente em 

relação ao caso do Saara Ocidental.  

 

O primeiro deles, na seara jurídica, diz respeito à 

caracterização da Personalidade Internacional palestina e 

seus efeitos. A doutrina internacionalista consagra que a 

capacidade estatal no Direito Internacional interessa apenas 

à sua classificação – como Estado –, e não à sua 

conceituação como pessoa internacional
14

. No entanto, a 

capacidade para ser Estado da maneira como nos referimos 

acima provém de uma evolução histórica.
15

 Se representar o 

anseio popular, essa evolução culmina, ao longo do tempo, 

na criação da instituição organizada que denominamos 

“Estado” – pessoa jurídica internacional ou pessoa 

internacional. Após seu surgimento, o Estado precisa de 

reconhecimento de outras coletividades estatais de modo a 

reafirmar seus pressupostos de existência (população 

permanente, território delimitado, e governo), e isso só 

ocorre quando o corpo político satisfaz os requisitos 

factuais para conduzir suas relações estrangeiras
16

. Assim, 

se constitui a comunidade internacional. 

 

Todo Direito necessita de sujeitos. O Estado é, por 

excelência, sujeito do Direito Internacional
17

. Ele assume a 

forma de pessoa jurídica frente o Direito Internacional. A 

Pessoa Jurídica é um “ser” ou “fato social” tomado pelo 

direito como apto a ser referencial subjetivo de direitos e 

obrigações
18

. Para o Direito Internacional, pessoa jurídica é 

aquela capaz de possuir direitos e deveres e apresentar 

reclamações internacionais
19

. Se na acepção jurídica, a 

Palestina já possuía dita personalidade frente mais de uma 

centena de Estados
20

 e, até mesmo perante o Brasil, haja 

vista o reconhecimento celebrado em dezembro de 2010 

pelo Ministério das Relações Exteriores, seu logro recente 

de integrar-se ao rol de Estados observadores da ONU 

outorga prerrogativas práticas e simbólicas inéditas aos 

seus anseios. Ela pode se tornar membro de diversos 

órgãos e agências das Nações Unidas, bem como 

demandar outros Estados perante a Corte Internacional de 

Justiça e o Tribunal Penal Internacional. A inserção serve, 

primeiramente, para possibilitar a implementação de novos 

meios de resolução ao conflito, mas também para afirmar 

sua existência política e jurídica no plano internacional, 

além de ungir de legitimidade ou ilegitimidade os atos 

palestinos em tal plano. No entanto, não se pretende 

analisar os pressupostos de existência do estado palestino.  

  

Precedente histórico 

                                                 
14

 Mello, 2004. 
15

 Tal evolução traduz-se, sinteticamente, num conjunto de pessoas ligadas 

pela consciência de que possuem a mesma origem, tradições, língua e 

costumes comuns (ACCIOLY, 2009:232). 
16

 Kaplan e Katzenbach, 1964 
17

 O Estado é sujeito de DI, mas não é o único. Também assumem a posição 

de sujeitos as organizações internacionais enquanto associações de estados 

e o ser humano. (ACCIOLY, 2009:225) 
18

 Coelho, 1987. 
19

 Brownlie, 1997. 
20

 132 Países reconhecem a Palestina. 

 

O logro internacional palestino abre um precedente à 

República Árabe Saaraui Democrática e a diversas outras 

coletividades estatais que anseiam também posicionar-se 

no cenário internacional. As Nações Unidas mantém no 

Saara Ocidental a mais antiga missão humanitária em 

atividade: A MINURSO (Missão da ONU para o Referendo 

no Saara Ocidental) persiste desde 1991. No entanto, 

enquanto a missão estanca o conflito e garante a letargia 

das negociações de paz, a República Árabe Saaraui 

Democrática desata uma luta diplomática por 

reconhecimento que tem resultado no aumento de sua 

relevância política em âmbito global. Aproximadamente 90 

países de todos os continentes já reconhecem a RASD 

como estado. Esta via tem inserido, pouco a pouco, o Saara 

Ocidental na pauta de relações intergovernamentais e de 

cooperação. Ou seja, a República Árabe Saaraui 

Democrática busca unilateralmente o reconhecimento 

internacional que lhe fortalece a cada dia a personalidade 

internacional - tal como fizeram os palestinos antes da 

admissão. O Brasil, todavia, ainda não reconhece o Saara 

Ocidental, não obstante já tenham ocorrido reuniões 

intergovernamentais. 

 

Vinculação territorial soberana ou miragem jurídica 

 

Um dos recorrentes motivos alegados por diversos países 

para o não reconhecimento do Saara Ocidental é o de que, 

justamente, a RASD não detém vinculação soberana sobre o 

território ocupado pelo Marrocos e, em virtude disso, não 

se observa plenamente a verificação do elemento 

território
21

. Neste sentido, é de se ressaltar que o Marrocos 

ofendeu a Comunidade Internacional ao ignorar o parecer 

consultivo emitido pela Corte Internacional de Justiça em 

1975, qual declarou expressamente a inexistência de 

qualquer vinculação política entre os povos saaraui e 

marroquino. E, tomando em análise o Acordo de Madrid, 

celebrado entre a Espanha e o Marrocos, em 1975, que 

“outorgou” a este último a administração do território 

colonial, conclui-se que a Espanha infringiu o Artigo 73 da 

Carta das Nações Unidas que estabelece a “Declaração 

Relativa a Territórios sem Governo Próprio” em virtude ser o 

estado habilitado a figurar como potência colonizadora. O 

Marrocos, por sua vez, violou de forma consciente e 

deliberada o princípio da não-intervenção internacional 

com a invasão perpetrada pela “Marcha Verde.”  

 

Por constituir um “ilícito internacional
22

”, o Acordo de 

Madrid não é reconhecido pela comunidade internacional. 

De modo que o fato da RASD não exercer sua soberania no 

espaço territorial invadido pelo Marrocos por razões alheias 

à legalidade internacional, não lhe obsta a titularidade 

sobre aquela base territorial. As Nações Unidas, através de 

diversas resoluções, já mencionou a integridade territorial e 

a titularidade do povo saaraui sobre seu território. 

                                                 
21

 Miguel, 1995. 
22

 Accioly, 2009, p.250 
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Esses precedentes indicam que, para a Frente Polisario, é 

factível sustentar um discurso sólido baseado nas 

experiência Palestina. Seus argumentos são, inclusive, mais 

cabidos – especialmente porque, como já se mencionou, 

existe um entendimento internacional calcado no ideário 

sionista de que o Estado de Israel e suas ocupações são 

justificáveis, o que não ocorre no caso do Marrocos, ampla 

e irrestritamente condenado por sua invasão. Cabe agora 

ao movimento de libertação saaraui seguir conquistando 

apoios unilaterais e pontuais. Esse trabalho diplomático já 

se mostrou eficiente no caso dos países nórdicos, que 

pressionaram a União Europeia para suspender os contratos 

de pesca que o bloco mantinha com o Marrocos, e também 

no caso do Brasil, onde há uma delegação de diplomatas da 

Frente Polisario. Apesar de ainda não reconhecer a RASD, o 

governo brasileiro já mandou aos refugiados uma ajuda de 

US$ 300 mil e vem reiterando sua posição favorável ao 

direito de autodeterminação do povo saaraui.  

 

*Laura Daudén é Bacharel em Jornalismo pela Universidade 

Federal de Santa Catarina, mestre em Relações 

Internacionais e Estudos Africanos pela Universidade 

Autónoma de Madri. Autora do livro “Nem paz nem guerra: 

três décadas de conflito no Saara Ocidental” (Multifoco, 

2011). 

 

**Adriano Smolarek é bacharel em Direito pela Faculdade 

União, especializando em Direito Aplicado pela Escola da 

Magistratura do Estado do Paraná. Pesquisador de Direito 

Internacional Público e Relações Internacionais. 
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ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DE LA  
CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 

por Gutenberg Alves Fortaleza*  

 
Enseguida, tras la Primera Guerra Mundial y la posterior 

revelación de las violaciones del Derecho Internacional, 

surgió en la conciencia de los pueblos un rechazo a la 

guerra y se empezó la búsqueda de dispositivos que la 

impidiesen
1
. Con ese fin, las potencias ganadoras, 

aprobaron en 1919 el Tratado de Versalles, que en su art. 

227 acusaba al Emperador Guillermo II por las ofensas 

cometidas contra la moral internacional y la ruptura de los 

tratados, exigiendo la institución de un Tribunal. Sin 

embargo, dicho tribunal jamás llegó a existir para juzgar a 

los militares alemanes y la conducta del Emperador
2
. El 

Tratado establecía en su art. 229, en concordancia con el art. 

228, la competencia de los tribunales nacionales de las 

potencias vencedoras para juzgar los acusados de violación 

de las leyes y costumbres de la guerra
3
 pero, la idea sufrió el 

sabotaje de Holanda, cuando esta negó la extradición del 

Kaiser y de Alemania cuando esta no entregó sus 

nacionales; sólo ocurrieron juicios ante tribunales alemanes 

que estaban en contra de extraditar a los países vencedores 

sus nacionales y ex aliados
4
. El trauma de la Primera Guerra 

Mundial por lo menos sirvió para dejar en las mentes de las 

personas la idea de que los responsables por los crímenes 

de guerra debían ser juzgados
5
. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial los crímenes 

promovidos por Alemania y Japón llevaron a los países 

aliados a firmar la Declaración de Moscú (1943), cuyo 

objetivo era perseguir y juzgar a los criminales de guerra 

nazis
6
. Todo esto empezó cuando los gobiernos europeos 

en exilio y el Comité francés de liberación exigieron el juicio 

de los culpables por los crímenes de guerra, de los 

planificadores y de los que ordenaron, ejecutaron y 

participaron en ellos
7
. La necesidad por parte de los 

vencedores de la Segunda Guerra Mundial de juzgar a los 

que planearon y empezaron una guerra de agresión en 

Europa permitió la creación del Tribunal de Nuremberg 

donde los principales líderes nazis fueron juzgados y 

recibieron sus condenas por los crímenes de guerra, contra 

                                                 
1
 Carrillo Salcedo, La criminalización de la barbarie: la corte penal 

internacional, 2000, 99. 
2
 Pastor, El poder penal internacional, 2006, p. 38. 

3
 Escudero Espinosa, La corte penal internacional y el consejo de seguridad, 

2004, p.35. 
4
 Pastor, El poder penal internacional, 2006, p.39. 

5 
Escudero Espinosa, La corte penal internacional y el consejo de seguridad, 

2004, p.36. 
6
 Pastor, El poder penal internacional, 2006, p.39. 

7
 Carrillo Salcedo, La criminalización de la barbarie: la corte penal 

internacional, 2000, p. 106-107. 

la humanidad y agresión. La experiencia de Nuremberg fue 

repetida en Tokio con algunas diferencias que permitieron, 

por ejemplo, que el Emperador de Japón no acudiese a 

juicio. Tan solo los mandos militares y civiles responsables 

por planear y emprender una guerra agresiva en el Pacífico 

y por cometer crímenes de guerra y contra la humanidad 

fueron a juicio. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 1(1) 

de la Carta de las Naciones Unidas, la única manera de 

mantener la paz, la seguridad y estabilidad internacional es 

con base en los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 

situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz
8
. Si alguien comete un crimen 

de genocidio, perjuicio a la humanidad, de guerra o de 

agresión y queda impune, no existirá justicia y se 

quebrantará el derecho internacional
9
. 

 

La institucionalización de una corte penal internacional es 

una aspiración que arranca en 1948 cuando la ONU encarga 

su Comisión de Derecho Internacional para la elaboración 

de un proyecto de estatuto
10

. Sin embargo, el proyecto de 

una corte penal internacional en aquellos años no parecía 

bienvenido, tal vez por culpa de la Guerra Fría o de los celos 

por la soberanía que los Estados poseían, lo cierto es que 

debido a las discrepancias, los Estados no llegaron a 

aprobarlo
11

. Una de las mayores discrepancias de los 

Estados en cuanto a la creación de un código y una corte 

penal internacional, era la ausencia de concordancia en la 

definición legal de agresión
12

 y se tardaría hasta el año 2010 

para que se definiera el crimen de agresión dentro del 

Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI). El 17 de julio 

de 1998, en la Conferencia de Roma, se aprobó el ECPI pero 

la creación de la Corte no agradó a los Estados Unidos 

(EE.UU.) que ya en las negociaciones intentó que fracasara. 

Como no logró el fracaso, los EE.UU. se mantuvieron en las 

negociaciones, desarrollando un papel importante en la 

constitución de los elementos de los crímenes, tanto como 

de las reglas procesuales y de prueba. El 31 de diciembre de 

2000 los EE.UU. firmaron el ECPI, pero con el cambio de 

                                                 
8
 UN, Artículo 1(1) de la Carta de Naciones Unidas. Disponible en: 

<http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml>. Acceso en: 24 

dic. 2012. 
9
 Gómez Colomer/ González Cussac/ Cardona Lloréns, La Corte Penal 

Internacional. Un estudio interdisciplinar, 2003, p. 61. 
10

 Cabezudo Rodríguez, La corte penal internacional, 2002, p. 24. 
11

 Bacigalupo/ Cancio Meliá, Derecho penal y política transnacional, 2005, 

p.86. 
12

 Ambos/ Guerrero, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 2003, 

p. 241. 
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administración, la actitud pacífica en relación a la CPI 

cambió radicalmente para una hostilidad militante
13

. EE.UU. 

no ratificó el Estatuto y empezó a buscar acuerdos 

bilaterales para que no se acusara de crímenes de guerra y 

contra la humanidad a sus militares y agentes y, si fueran 

acusados los EE.UU. amenazarían a utilizar la fuerza para 

intervenir donde sus militares o agentes fueran juzgados
14

. 

Como refuerzo, se sancionó en EE.UU. la ley de protección a 

los soldados norteamericanos (The American Service-

Members Protection Act), que establece que los EE.UU. no 

participarán de las misiones de paz de la ONU mientras sus 

militares no estén exentos de eventuales enjuiciamientos de 

la Corte Penal Internacional (CPI), además, esta misma ley 

permite a los EE.UU. recurrir a la fuerza para libertar a sus 

militares detenidos y bajo juicio de la CPI
15

. A dicha actitud 

de esta disposición los europeos le dieron el nombre de 

cláusula de invasión de La Haya. Puede que la razón detrás 

de la cual los EE.UU. son el gran enemigo de la CPI sea 

porque ésta manifestó la intención de constituir una 

Comunidad Internacional más justa y más equilibrada 

donde el ser humano está fuera del centro de atención y no 

el beneficio económico
16

. 

 

El Estatuto de la CPI entró en vigencia el 1 de julio de 2002 

después de haber obtenido las 60 ratificaciones el 11 de 

abril del mismo año. Es un Tratado Multilateral Internacional 

que crea una Institución de carácter internacional 

constituida por un órgano jurisdiccional, siendo éste la 

Corte, y otro político, siendo la Asamblea de Estados 

Partes
17

. Sin duda, una de las mayores contribuciones del 

ECPI consiste en la incorporación de un código penal 

internacional, en el que se declaran y tipifican los crímenes 

de competencia de la CPI, además de los principios de 

Derecho Penal que rigen su actividad y las penas a los 

crímenes tipificados
18

. El ECPI sigue un arquetipo que 

fusiona diversas visiones envueltas en el funcionamiento de 

la CPI, un modelo donde se crea y ordena la Corte, se 

establece su competencia, se definen los crímenes de su 

competencia, los presupuestos de la responsabilidad penal y 

las líneas del procedimiento aplicable
19

. Además, en el 

artículo 29 del ECPI, se afirma que los crímenes de la 

competencia de la CPI no prescriben y la imprescriptibilidad 

de estos crímenes está reconocida por la Comunidad 

Internacional
20

. El artículo 5(1) del Estatuto de Roma, al 

establecer la competencia de la CPI, reconoce como 
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Escarameia, Prelúdios de uma nova orden mundial: o Tribunal Penal 

Internacional, 2003, p. 121. 
14 

Sols, Irak ¿Guerra preventiva?, 2003, p.12. 
15

 U.S. Department of State, Bureau of Political-Military, American Service-

Members‟ Protection Act. Disponible en: 

<http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm>. Acceso en: 24 dic. 

2012. 
16

 Gómez Colomer/ González Cussac/ Cardona Lloréns, La Corte Penal 

Internacional. Un estudio interdisciplinar, 2003, p. 97. 
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 Andrés Domínguez, Derecho penal internacional, 2006, p. 64. 
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 García Arán/ López Garrido, Crimen internacional y jurisdicción universal, 

2000, p.237. 
19

 Andrés Domínguez, Derecho penal internacional, 2006, p. 65. 
20

 Jaén Vallejo, Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho penal 

internacional, 2006, pp.88-89. 

crímenes internacionales: el genocidio, los crímenes contra 

la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de 

agresión. Esto se debe al hecho de que los crímenes 

mencionados tienen una base legal que ya se encuentra 

constituida para su imputación, además de formar parte del 

Derecho Internacional Penal, y han sido reunidos en 

distintos Tratados y Convenios Internacionales
21

. 

 

El Estatuto supone la cooperación de los miembros de la 

Comunidad Internacional para establecer el dominio del 

Derecho Penal Internacional donde la CPI debe intervenir 

según el principio de complementariedad y reconoce que no 

se puede extraer del Estatuto ni del Derecho Internacional 

una regla vinculante, de modo que los Estados miembros de 

la Comunidad Internacional deben cumplir con esta 

obligación de colaboración
22

. Es decir, los Estados deben por 

voluntad propia armonizar su derecho con el Estatuto de 

Roma y, cuando sea necesario, que no duden en crear 

dentro de  su Derecho nacional o interno las normas que se 

hacen necesarias para la perfecta penalización de los 

crímenes internacionales. Según el principio de 

complementariedad que regula el trabajo de la Corte, esto 

se articula como presupuesto general de procedibilidad o 

de admisibilidad de la causa
23

.  

 

Así bien, en acatamiento de este principio, la Corte no 

conocerá los asuntos inadmisibles a ella de acuerdo con el 

art. 17 del Estatuto. Además, el ECPI confiere al Consejo de 

Seguridad (CS)  de la ONU el derecho a decidir sobre la CPI 

cuando entre los miembros del CS existen países que no 

pertenecen al Estatuto
24

. El CS fue privilegiado y gracias a 

esto puede, en los términos de los artículos 12 y 13, 

denunciar cualquier situación a la CPI sin el consentimiento 

de ningún Estado, territorio o de la nacionalidad del posible 

autor [Art. 12 (2) del Estatuto]. El CS puede por medio de 

resolución, determinar que un proceso a empezar o ya 

empezado no prosiga quedándose suspendido por 12 

meses, período que puede ser renovable por resolución 

sucesiva (art. 16 del ECPI)
25

. Claramente que la vinculación 

de la CPI al CS de la ONU no contribuye a la construcción de 

un nuevo orden internacional basado en el derecho sino 

que, todo lo contrario, preserva el viejo orden que se funda 

en la prevalencia del más fuerte
26

. Además, no se puede 

olvidar que el ECPI en su esencia se funda, al menos en gran 

medida, en la influencia de los países que componen el 

círculo cultural occidental
27

. Siguiendo con el análisis, llama 

la atención el hecho de que el sistema del ECPI haya sido 

                                                 
21

 Bacigalupo/ Cancio Meliá, Derecho penal y política transnacional, 2005, p. 

89. 
22 

Galgo Peco, Derecho penal supranacional y cooperación jurídica 

internacional, 2003, p.47. 

23 Cabezudo Rodríguez, La corte penal internacional, 2002, p. 71. 
24

 Escarameia, Prelúdios de uma nova orden mundial: o Tribunal Penal 

Internacional, 2003, p. 119. 
25

 ICC, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Disponible en: 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-

9CDC7CF02886/283783/Compendium3rd01SPA.pdf. Acceso en: 20 ene. 2012. 
26

 Pastor, El poder penal internacional, 2006, p.102. 
27 

Ambos, La parte general del derecho penal internacional, 2005, p.41. 
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desarrollado por una mayoría de Estados en los cuales la 

posibilidad de ocurrir un crimen internacional es más que 

remota. Desde luego, estaban legislando para otros
28

.  

 

El gran factor positivo de la creación de una corte penal 

internacional permanente es que se permite preservar a la 

CPI de las sospechas que existen sobre los Tribunales 

creados por el CS de la ONU, siendo Tribunales  que pueden 

surgir de razones meramente políticas, lo que puede 

contaminar su actuación
29

. La CPI ha llegado para superar 

las limitaciones del sistema internacional y garantizar el 

enjuiciamiento de los crimines internacionales
30 

incluyendo 

entre sus obligaciones los crímenes más graves que afectan 

la Comunidad Internacional. La Corte permite conocer con 

carácter previo cuál es el juez competente y permite juzgar 

los actos contra los Derechos Humanos llevados a cabo por 

cualquier persona, con independencia del grupo al que 

pertenezca
31

. Cabe decir aún que la CPI tiene personalidad 

jurídica internacional y la capacidad jurídica necesaria para 

la realización de sus funciones y propósitos. Estos datos 

diferencian la Corte de los demás Tribunales penales ad hoc, 

pues éstos eran un producto de la acción de unos Estados 

que se atribuían la responsabilidad que pertenece a la 

Comunidad Internacional para sancionar los Estados 

vencidos en los conflictos bélicos
32

. Así pues, la 

institucionalización de una jurisdicción internacional penal 

permanente puede aportar las ventajas de la independencia, 

imparcialidad y aplicación objetiva de las leyes 

internacionales
33

. 

 

Para la Comunidad Internacional, la CPI constituye el último 

logro en la evolución del Derecho Penal Internacional
34

. Sin 

embargo, el ECPI solo confiere competencia a la CPI para 

juzgar los crímenes cometidos tras entrar en vigor el 

Estatuto (art. 11). Es decir, que no hay ni habrá tribunal 

internacional para juzgar los crímenes que se han cometido 

hasta la entrada en vigor del ECPI, ya que la Comunidad 

Internacional  reconoce que estos crímenes son 

imprescriptibles. A fin de cuentas, hace tiempo que la 

Comunidad Internacional ha asegurado la 

imprescriptibilidad de crímenes de guerra y contra la 

humanidad, desde el Estatuto del Tribunal de Nuremberg 

ratificado a posteriori por muchos Tratados 

Internacionales
35

. Como ejemplo se puede mencionar la 

Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra 

Contra la Humanidad, aprobada por la Asamblea General de 

la ONU
36

. 
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31

 Bacigalupo/ Cancio Meliá, Derecho penal y política transnacional, 2005, p. 

119. 
32

 Andrés Domínguez, Derecho penal internacional, 2006, p. 67. 
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 Plaza Ventura, Los Crímenes de Guerra. Recepción del Derecho Internacional 

Humanitario en Derecho Penal Español, 2000, p. 21. 
34

 Werle, Tratado de derecho penal internacional, 2005, p.67. 
35

 Jaén Vallejo, Legalidad y extraterritorialidad en el Derecho penal 

internacional, 2006, p. 88. 
36

 UN, Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa 

Humanidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 

 

Se puede decir que la CPI cuenta con la legitimidad 

internacional que le da la Comunidad Internacional, y con 

los medios necesarios para ejercer su responsabilidad, 

garantizando una respuesta de la Comunidad frente a los 

crímenes internacionales
37

. Con todo, aún tiene una 

legitimidad frágil debido a la ausencia de una uniformidad 

que la respalde y por la inexistencia de poderes penales 

internacionales que actúen en la prevención de los crímenes 

y de sus causas estructurales
38

. La búsqueda del 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional son 

los motivos que dieron el origen de la CPI; sus funciones y 

sus competencias fueron creadas con estos fines. No 

obstante, sus funciones y competencias sufren 

interferencias, que ocurren tanto por la existencia de otros 

organismos en este ámbito, como por el conflicto de 

funciones „jurídicas‟ y de la utilización de criterios políticos 

que se emplean para la protección del orden internacional
39

. 

 

Conclusiones 

 

Existía la creencia de que la Comunidad Internacional y el 

Estatuto de la Corte tenían planteamientos internacionales, 

sin embargo, tanto uno como el otro sufren una mayor 

influencia de los países occidentales, en especial de Europa 

Occidental y Estados Unidos. Aquellos que hacen críticas al 

Estatuto, las hacen por creer que sin una ciudadanía 

internacional, sin circulación libre de personas, sin libertad 

de residencia y sin la garantía de la aplicabilidad de los 

derechos fundamentales económicos y sociales para todos 

no es posible hablar de un poder penal internacional que 

tenga legitimidad
40

. 

 

El mayor problema de la Corte es su vinculación con el 

Consejo de Seguridad, lo que hace deducir que es la manera 

de perpetuar el mantenimiento del viejo orden 

internacional, un mundo de prevalencia del más poderoso. 

Sin embargo, el Estatuto aprobado en Roma tiene su 

importancia por ser el primer instrumento que reúne e 

individualiza las características de los crímenes de 

genocidio, crímenes contra la humanidad, guerra y agresión.  

La adhesión de un significante número de países al Estatuto 

de la Corte Penal Internacional es la prueba de la gran 

voluntad demostrada para que los crímenes tipificados en el 

Estatuto sean extintos del escenario internacional y la 

manera en la que el gobierno de los Estados Unidos actúa 

cuando no acepta la jurisdicción de la Corte y cuando 

impone a otros Estados acuerdos bilaterales que lo eximen 

de toda responsabilidad criminal ante la CPI, pone en duda 
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la legitimidad de la misma y su capacidad de hacer justicia. 

El Estatuto de la Corte Penal Internacional se encuentra en 

medio de una confrontación entre el Derecho Internacional 

y la realidad política que tiene gran dificultad y resistencia a 

someterse. 

 

*Gutenberg Alves Fortaleza Teixeira é professor 

universitário e advogado internacionalista. Licenciado em 

Direito e em Relações Internacionais, Especialista em Ciência 

Política, Mestre em Origem e Consolidação do Conceito de 

Ocidente e atualmente é doutorando na Facultad de 

Derecho de la Universidad de León, Espanha. 
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DEUS EX MACHINA: DILEMAS DE BARACK OBAMA  
NO RESCALDO DE RUPTURAS CONTEMPORÂNEAS 

 

por Carlos Federico Pereira da Silva Gama* 

  

 
Em “Safe House” (no Brasil, “Protegendo o inimigo”), Denzel 

Washington, ex-agente da CIA especializado em 

“interrogatórios avançados”, se torna um terrorista para o 

governo norte-americano quando vaza informações 

relativas aos “serviços” prestados no Oriente Médio para um 

agente de Sua Majestade, o MI-6 britânico. Segue-se 

prolongada perseguição ao ex-agente/terrorista, que foge 

para a África do Sul – um país emergente. O governo dos 

Estados Unidos utiliza os mesmos métodos que seu ex-

agente dantes utilizara, para obter informações em tempo 

real no seu encalço. 

 

A cena em que Washington, em fuga, é perseguido por 

agentes da CIA à paisana (porém ostensivamente armados) 

dentro de uma manifestação de trabalhadores sul-africanos 

exigindo que o governo proteja seus empregos no contexto 

de uma economia mundial em crise (sem que Washington e 

seus perseguidores sejam notados, ou importunados, pelos 

manifestantes) – delineia (de forma a perturbar com 

sutileza) o espaço moral da administração Barack Hussein 

Obama nos Estados Unidos – eleito em 2008, reeleito em 

2012. A cena agrega alguns dos dilemas do período (“Safe 

House” foi filmado durante o primeiro governo Obama e 

lançado meses antes da campanha presidencial de 2012). 

 

A eleição do senador Barack aventava-se como mudança 

justa, necessária e legítima face à imagem pública dos 

Estados Unidos no epicentro da crise econômica de 2008, 

pós-Katrina, pós-Abu Ghraib e Guantánamo, ainda não pós-

Iraque e Afeganistão. Justa, diante da envergadura moral da 

administração George W.Bush. Necessária, como efeito de 

uma crise econômico-política estrutural, considerada de 

dimensão comparável ao Crash de 1929 (só que num 

planeta mais globalizado). Legítima, como mola-motriz da 

reconfiguração da comunidade de destino (que poderia, em 

chave otimista, abarcar a comunidade internacional). Na 

coincidência dessas qualificações, qual irrompesse um 

canto que apagasse as fronteiras (entre papéis e desafios), 

yes, we can. 

 

No desenrolar do século XXI assistimos não apenas à lenta 

diferenciação entre os três Obamas (o resultado de lutas 

por igualdade, o gestor da crise e o portador da esperança). 

Levando em conta os interesses dos clientes dos 

respectivos Baracks, temos um amplo painel da crise como 

acontecimento moderno que transborda e resiste a ser 

resumido em um todo claro, coeso, coerente – digamos, o 

fulgor de um passado realizado, a agrura do presente em 

ruínas e o brilho do não advindo.   

 

As cenas de 2008 e 2012 parecem inimagináveis se 

voltamos os olhos 20 e poucos anos – ou pouco mais de 

uma década. Não obstante essa estranheza, a perspectiva 

do fim dos anos 1980 (reduto de um dos ícones políticos do 

atual mandatário norte-americano, Ronald Reagan) dispersa 

alguns motivos pelos quais os esforços de Obama 

2008/2012 na política internacional traem seus passos na 

economia e vice-versa. Uma década atrás, a espetacular 

introdução no cotidiano de outra estranha figura associada 

com Barack (Osama Bin Laden, morto pelo presidente em 

sua primeira administração) deixou também rabiscos das 

errâncias vindouras.  

 

Aventada ao fim da Guerra Fria como corolário da “vitória” 

norte-americana, a tese do fim da História de Francis 

Fukuyama propugna o fim do confronto agônico de formas 

de vida – enfatizando a superioridade da forma de vida 

moderna, ocidental, capitalista sobre todas as demais. 

Doravante, na leva de violência que sucede o triunfo liberal 

(ocasionalmente ocidental, anglo-saxão, imperial – 

conquanto não acidental) a diferença é enfocada em chave 

de menoridade. O “outro” contém traços dos defeitos e 

potencialidades do “Eu” triunfante – defeitos e 

potencialidades hiperconcentrados em sujeitos em 

perspectiva. Este “outro” ou se submete ou é violentamente 

forçado a se desenvolver no esteio da forma de vida 

vitoriosa. 

 

O espaço para transformações como as propugnadas pelo 

primeiro Obama (moralmente, redimir a América na Guerra 

contra o Terror; economicamente, superar uma profunda 

crise do capitalismo globalizado; politicamente, reconstruir 

o corpo desfigurado da comunidade política racionalmente 

e emocionalmente) já se encontrava reduzido e ressalvado 

ao fim da Guerra Fria – a grande narrativa do fim do século 

XX (e da obsolescência do uso de séculos para medir o 

tempo da transformação de outros em variações do Eu).  

 

Redimir moralmente a América na guerra contra o Terror 

implicava repensar as fronteiras morais entre a América e o 

mundo das ameaças e riscos (especialmente onde mapas 

morais são traçados em areias). Reconstruir a economia 
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global implicava utilizar prerrogativas demiúrgicas de uni-

superpotência para desmantelar parte das próprias 

prerrogativas de poder, engajando os emergentes eivados 

de um mistério (já de séculos presumido): os BRICS, em face 

do colapso euro-nipônico. Reconstruir a comunidade de 

destino presumia assumir suas múltiplas fraturas e dar-lhes 

voz e ressonância – ainda que estas impliquem enfraquecer 

o dizer e o fazer presidenciais (torna-lo moto contínuo ou 

um resquício do Grande Salto adiante). 

 

 

A ambivalência moral de Barack – de Guantánamo, dos 

drones, dos “sucessos” no Iraque e Afeganistão, da “captura” 

de Bin Laden, do “endosso” à Primavera Árabe e do impulso 

de intervenção na Líbia – facilita a associação com o 

personagem protagonista de Denzel – sujeitos históricos 

colocados em posição de lograr o equilíbrio improvável. A 

desconexão entre a guerra ao Terror e à cruzada pelos 

empregos, responsabilidade social corporativa e 

mecanismos sustentáveis de crescimento soam familiares. É 

esperável que outros também assumam feições borradas 

adiante. 

 

O 11 de Setembro se sustenta sobre dois esteios – que por 

sua vez, têm raízes nos eventos de 1989-1991 via o (então 

assumido) triunfo único e duradouro da superpotência 

restante. 

 

 a guerra contra o Terror não é uma guerra 

convencional porque a superioridade militar dos EUA 

pôs fim, de facto, às guerras convencionais. A 

superioridade militar dos EUA se torna inquestionável.  

As opções são acompanhar os EUA, negociadamente 

ou forçadamente, ou enfrentar um adversário 

invencível (“with us or against us”, disse George 

W.Bush em 11-09-2011). A abrumadora superioridade 

militar dos EUA é o ideal regulador da Guerra ao 

Terror (em paralelo com o liberalismo como ideal 

regulador do fim da Guerra Fria);  

 

 no contexto do fim das guerras convencionais, 

“ressurge” o Terrorismo. O Terrorismo é considerado, 

contra o pano de fundo do Muro caído, como uma 

arma dos fracos. Dos fracos pois desprovidos de um 

estado liberal-democrático funcional. O 

enfrentamento não-militar, não-convencional dos 

fracos, “despossuídos”, localiza a guerra contra o 

Terror como operação “other than war”, como 

humanitarismo armado, como operação de resgate 

dos corações e mentes de populações desprovidas de 

estados liberal-democráticos funcionais, reféns de 

fracos adeptos do terrorismo. 

 

Essas duas raízes se entrelaçam para criar o nó górdio que 

aflige Obama em suas múltiplas versões, desde sua posse. 

 

No enfrentamento da crise de 2008-2009, tornou-se mais 

perceptível o quão fundamentais como força motriz na 

economia mundial se tornaram os (i)migrantes. E como em 

crises passadas, a economia mundial desfilou ao sabor das 

movimentações humanas no espaço – seja para os espaços 

emergentes dos BRICS e next-11, seja para as periferias e 

hinterlândias dos nós da rede global. Um observador do 

século passado poderia dizer que as colônias se deslocaram 

dos subúrbios para os centros financeiros das grandes 

capitais europeias e lentamente tornam audíveis suas 

demandas por uma fatia da riqueza globalizada. A safe 

house, this ain‟t. 

 

A relativa lentidão econômica dos EUA seria resolvida pela 

cooptação ou coerção dos aliados e “emergentes” no 

mundo pós-Muro – algo que ocorreu apenas parcialmente 

e timidamente. O influxo e estímulo dos migrantes, uma das 

molas motrizes da economia globalizada pós-Muro, foi 

prejudicado nos EUA pela rotulação do estrangeiro como 

inimigo, terrorista e fraco em potencial na guerra contra o 

terror (concretizada pelo Patriot Act). Aliados e 

“emergentes” sofrem impactos ambivalentes a partir daí – 

absorvendo imigrantes como recurso econômico no cenário 

doméstico, mas lutando contra “inimigos, terroristas, fracos” 

na África e Ásia. Essa ambivalência reencena o contexto da 

falência dos impérios coloniais e descolonização de 1950-

1970.  

 

Reino Unido e França estão em ação no Norte da África. 

Como em 1956, se unem para contra-arrestar perturbações 

advindas do “resto” do planeta (ao passo que salvam 

vítimas) e o Egito novamente fulgura como catalisador da 

transformação (algo que Obama não perdeu de vista no 

Cairo em 2009). Mas em contraposição a Suez, os Estados 

Unidos não estão construindo uma hegemonia, mas 

lutando para recolher seus despojos; e não há o reforço da 

barreira soviética para convencer seus aliados a cooperar 

nessa ingrata tarefa. 

 

A reconstrução do corpo desfigurado da comunidade a 

partir do reconhecimento de outras vozes e da 

reconciliação com as verdades de agruras vividas se torna 

muito mais difícil não apenas quando se erguem os muros 

da “soberania” e da “nacionalidade” contra a “perigosa” 

presença tornada ausência do “outro” – este outro tornado 

anátema da comunidade pós-2001 e, perturbadoramente, 

mantido como espaço de intervenção à espera do 

desenvolvimento prometido em 1989-1991. O impulso de 

se proteger e de, contraditoriamente (mas coerentemente), 

proteger a “ameaça” de si “´própria” e libertá-la mostra o 

quão insegura é a casa que Obama quer reconstruir. O 

Patriot Act universalizou muros e paranoias, violando o 

corpo de eus e outros seletivamente, ao se aplicar inclusive 

aos pretensamente sacrossantos cidadãos e direitos 

fundadores da América. O corpo fraturado da América 

persiste sempiterno em Guantánamo cujo sangue as feridas 

percorre. 

 

Administrações não são fenômenos a priori sustentáveis. 

Frequentemente se viabilizam no esteio de destruições e 
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por vezes bloqueiam transformações em seu curso. A 

sobreposição dos Baracks em perspectiva ao longo de 

quatro anos tornou mais turvo e complexo o processo de 

resolução dos graves problemas do pós-Guerra Fria. A 

ressonância da voz através das personas obliterou outras 

vozes dentro e fora da América do Norte.  

 

Após fazer mímica sobre uma base pré-gravada do hino 

norte-americano na cerimônia de posse do segundo Barack, 

Beyoncé Knowles justificou sua atitude em termos de justiça 

(outros intérpretes teriam feito o mesmo em ocasiões 

anteriores), necessidade (nervosismo, uma leve alergia nas 

cordas vocais na antevéspera) e por fim, legitimidade – ela 

deveria fazer jus à honraria demandada, em primeiro lugar, 

pelo Presidente e, ainda em segundo plano, pela nação.  

 

Inquirida pela CNN em sua última entrevista como 

Secretária de Estado, Hillary Clinton recorreu aos mesmos 

elementos para justificar sua adesão ao projeto moral-

econômico-político de seu rival e desafeto na campanha de 

2008. A polêmica gestão de Clinton teria precedentes em 

gestões anteriores; seria demandada pela gravidade da 

situação e pelas ruínas herdadas da administração George 

W. Bush. Mais intrigante, Hillary ecoou Beyoncé em busca 

de legitimidade – alegou que estava atendendo a um 

pedido do Presidente e, portanto, da nação.  

 

Vozes tão diversas quanto as de Beyoncé e Hillary se 

calaram diante da demanda gravitacional da polifonia (ou 

seria cacofonia?) do referendado mandatário. Ao passo que 

as contradições grassam no plano doméstico, o pulso da 

transformação – mudanças estruturais, outras vozes – se 

fazem mais audíveis alhures, contra o pano de fundo da 

narrativa da mudança em marcha. Obama em suas diversas 

acepções não tem todas as respostas justas, necessárias e 

legítimas, mas se reserva – dada a ruptura que representa – 

o direito de moldar perguntas. A tentativa de lograr coesão, 

coerência e clareza, dando vazão às demandas da justiça, 

necessidade e legitimidade, pode culminar na violência 

temerária do reducionismo e múltiplas exclusões. Moral da 

história? 

 

*Carlos Federico Pereira da Silva Gama é Doutor em 

Relações Internacionais e Professor de Relações 

Internacionais do IRI/PUC-Rio e assessor editorial d‟O 

Debatedouro.
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OBAMA, THE NICE GUY 
por Jaqueline Ganzert Afonso * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem mais memorável que se pode ter de Obama nas 

eleições é o pôster que Shepard Fairey que 

despropositadamente popularizou e a mensagem da 

campanha dos Democratas em 2008, no conceito da Pop 

Art difundida por Andy Wahrol nos anos 1950. O conceito 

principal da Pop Art era discutir a arte que, num mundo 

capitalista, passava a atender a massas homogêneas. O 

movimento Pop era uma crítica ao consumismo da arte 

massiva. No caso da obra “Hope”, Fairey foi além das 

expectativas tornando o então candidato em um 

personagem popular e acessível.  

 

Em 2009, a obra passou a fazer parte do US National 

Portrait Gallery. A famosa imagem tornou-se um fenômeno 

cultural. A imagem do presidente através da arte aproximou 

o discurso “sisudo” para o contato popular. Segundo Fairey, 

a mensagem inicial não seria “esperança” (hope), mas 

“progresso” (progress). A alteração sugerida pelo comitê 

eleitoral teve impacto, acessibilidade e desde 2008 

representa, de forma concisa, o discurso de Obama. Mais 

tarde as versões “progresso” e “mudança” (change) foram 

adicionadas à campanha.  

 

A recente reeleição de Obama em 2012 aponta para 

questão da popularidade. O homem diante da Casa Branca 

não conseguiu manter a popularidade com índices 

altíssimos do primeiro mandato, que iniciou com 79% de 

aprovação em 2009. No segundo termo, era de apenas 60% 

no início de 2013, sendo este, um aumento com relação às 

pesquisas anteriores. Nada que não relembrasse a reeleição 

daquele homem visto como gentil, acessível e popular. 

Grande parte desta popularidade se dá por conta de um 

Obama sim, mas se trata de Michelle – his secret weapon, 

como o presidente a refere.  

 

Michelle é carismática e seus projetos têm recebido 

visibilidade considerável. Na Convenção do Partido 

Democrata, entre 4 e 6 de setembro de 2012, a primeira-

dama teve o discurso mais esperado e comentado. O 

Partido tem, agora, uma nova família real. Posição a que os 

Kennedys assumiram e reinaram, mas que a perderam com 

a morte de Ted Kennedy.  

 

A família Obama possui inúmeras características de 

popularidade: são jovens com filhas adolescentes, adeptos 

às tecnologias, inclusive são intensivos nas redes sociais, 

possuem forte envolvimento com celebridades midiáticas e, 

porque não, negros. Num país em que a segregação racial 

legalizada persistiu até meados dos anos 1960, um 

presidente negro representa a abertura aos oprimidos. 

Pôster HOPE 
p  

ABAPORU SEÇÃO 

 

Pôster de Shepard Fairey, 

2008 

Fonte: OBEY, obeygiant.com 
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Porém, isto também é um debate constante na mídia 

estadunidense. Segundo críticos, Obama não representaria 

propriamente os negros americanos por nunca ter tido o 

perfil socio-econômico e cultural deste grupo. Filho de uma 

doutora em Antropologia, neto de industrial do Arkansas, 

cresceu numa família branca com costumes de americanos 

brancos, foi morar na Indonésia com a mãe e o padrasto, 

voltando ao Hawaii, estudou em universidades como 

Columbia e Harvard. Sua referência negra é de um pai 

nigeriano com quem nunca teve contato próximo
1
. Estes 

intelectuais defendem a premissa de que Obama é mais 

branco que a maioria da população
2
. 

 

A construção da imagem popular do presidente atrás do 

meio artístico foi sim um elemento em foco de sua 

campanha no primeiro mandato. Em termos políticos, o 

presidente americano é um personagem de domínio 

público. Sim, é uma celebridade cuja imagem é trabalhada 

no melhor do viés pop do marketing.  

 

O populismo de Obama é uma construção contemporânea. 

The nice guy participa de programas de humor
3
, dança em 

talk shows
4
 e é um combinado de quem o povo americano 

quer como seu relações públicas.  

 

Como legado político, o primeiro mandato de Obama ficou 

marcado como aquele que matou Osama Bin Laden e 

exterminou o “mal”. Qual outro legado? O primeiro 

mandato de Obama teve que lidar com: o controle 

econômico destruído pelo envolvimento em duas guerras e 

invasões - sendo uma delas, ilegal aos olhos das Nações 

Unidas
5
; fim do programa espacial; problemas com 

empresas como a GM, déficits difíceis de explicar e o caso 

da morte do embaixador na Líbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Yang, J. (2008). Could Obama be the first Asian American president?. San 

Francisco Chronicle. 
2
 Staples, B. (2007). Decoding the debate over the Blackness of Barack 

Obama. New York Times, 156(53852), 11. 
3
 The Daily Show with Jon Steward: programa diário de entrevistas e humor 

politico, com grande audiência. 
4
Ellen Degeneres Show: programa vespertino, diário, comandado pela 

comediante Ellen. 
5
 No caso da invasão Iraque. 

Obama, the nice guy, é uma imagem americana, que ganha 

eleições na contra-maré dos Republicanos. Há quem 

defenda que o mérito de sua reeleição esteja apenas na 

escolha entre dois males o menor, e que o retrato expresso 

pelo poster “Hope” indicaria uma leve esperança de 

mudança na imagem desconstruída de um país endividado 

e envolvido em guerras sem fim. Isto enquanto os 

Republicanos não indicarem alguém à altura popular de 

Obama. 

 

Jaqueline Ganzert Afonso é mestre em Ciência Política pela 

Université de Montréal (Canadá), especialista em Antropologia, 

Filosofia e Política pela Concordia Univertity (Canadá) e em 

Comércio Exterior pela PUC-PR. Bacharel em Relações 

Internacionais pelas Faculdades Curitiba e em Administração 

(com ênfase em Negócios Internacionais) pela UFPR.

ABAPORU busca a cada edição d‟O Debatedouro apresentar 

obras artísticas que se transformaram em ícones de um dado 

momento histórico.  

A arte pela história ou a história pela arte? Realidade, 

sentimento e repercussão, tudo ao mesmo tempo.  

Isto é ABAPORU. 



 

ODEBATEDOURO.com| MARÇO 2013| EDIÇÃO 82 |ISSN 1678-6637 

33 

 
 

EUA E UE NEGOCIAM UMA SUPERZONA DE LIVRE COMÉRCIO 
 

por Paulo Roberto de Almeida* 

 

Nos últimos tempos, jornais do mundo norte-atlântico dão 

notícias de uma aspiração antiga, de certa forma 

recorrente, mas até o momento inconclusiva: a retomada, e 

eventual finalização, de negociações para a assinatura de 

um acordo de livre comércio entre as duas maiores 

economias do planeta, a União Europeia, de um lado, e os 

Estados Unidos, de outro. Seria uma superzona de livre 

comércio, com o potencial, inclusive, de “arrastar” o Canadá 

e o México, já sócios dos EUA no Nafta, e, do outro lado, 

possivelmente, outros países associados, por diferentes 

tipos de acordos, à UE ou aos próprios Estados Unidos. 

 

Se realmente levada a termo, essa antiga ideia de 

promotores da liberalização comercial dos dois lados do 

Atlântico tem o potencial de produzir uma pequena 

revolução na economia mundial. Sua importância, na 

verdade, é bem maior do que a própria dimensão dos 

fluxos comerciais que seriam criados a partir desse acordo, 

reconhecidamente limitada, uma vez que as duas grandes 

economias já desfrutam de amplo grau de abertura e de 

imbricação recíprocas, independentemente da conclusão 

bem sucedida – isto é, sem muitas exceções setoriais – de 

um acordo desse tipo.  

 

Afinal de contas, ambas economias regionais já estão 

vinculadas entre si por laços históricos de comércio, 

investimentos, licenciamentos tecnológicos, joint-ventures 

industriais, seja no âmbito bilateral, seja no contexto da 

OCDE, além da intensa troca de capital humano que se 

estabelece continuamente nas mais diferentes esferas da 

cooperação científica e educacional, para não falar, 

obviamente, das barreiras notoriamente limitadas que 

existem para os mais diversos intercâmbios que existem, 

desde mais de três séculos entre as duas regiões, tanto sob 

a forma de poucos obstáculos substantivos às trocas 

privadas e oficiais, como na modalidade tarifaria, com 

alíquotas bastante reduzidas praticadas na maior parte dos 

casos. Ou seja, existem poucos entraves ao intenso fluxo de 

bens, serviços, capitais, tecnologia, pessoas entre essas 

duas grandes regiões econômicas do mundo, a da UE e a 

da América do Norte, inclusive porque a segunda foi 

construída, historicamente, pela primeira, até que o 

dinamismo da segunda, expressa em suas maiores taxas de 

crescimento da produtividade, veio a colocar em segundo 

plano o peso da primeira, a fonte original da ordem 

econômica global, tal como a conhecemos nos últimos 

cinco séculos.  

Mas, se o impacto econômico efetivo desse tipo de acordo 

é pequeno, por que destacar com tanta ênfase, o que não 

parece deixar de ser, até aqui, uma mera possibilidade 

teórica, tantas vezes anunciada e tantas vezes frustrada em 

sua implementação prática? Existem muitas razões, e elas 

têm a ver com diferentes aspectos que que são discutidos 

pelos especialistas, e que podemos agora seletivamente 

para tentar visualizar o possível mundo do futuro de médio 

ou de longo prazo. 

 

A importância de um acordo entre dois gigantes do 

comércio internacional – os quais, justamente, estão no 

centro do fenômeno da regionalização, um pelo lado do 

livre comércio, o outro pela integração profunda – situa-se 

precisamente no fato concreto de que ambos mobilizarão 

proporção relevante, atualmente determinante, do PIB 

global e do comércio internacional, mesmo se o acordo, 

em si, não agregará muito aos fluxos que já vem sendo 

efetivados “naturalmente” entre os dois lados do Atlântico. 

Se e quando efetivado tal acordo – e as apostas contrárias 

também são poderosas –, ele terá um impacto profundo 

em termos institucionais (ou seja, sobre o sistema 

internacional de comércio e suas rodadas de negociação) e 

em relação a terceiros mercados, para dentro e para fora 

dos dois blocos eventualmente unidos pelo livre comércio. 

Mais ainda, um acordo desse tipo parece sintetizar todos 

os bons efeitos e todos os defeitos, todos os méritos e 

muitos vícios do minilateralismo comercial. Vejamos como 

e por que, exatamente. 

 

As bondades do livre comércio, em perspectiva teórica 

e prática 

 

Cabe destacar, em primeiro lugar, que o que se discute 

entre a União Europeia e os Estados Unidos não é nenhuma 

forma mais elaborada de integração, e sim um acordo de 

livre comércio, pura e simplesmente, embora bem mais 

abrangente e complexo do que aqueles usualmente 

registrados na OMC, provavelmente concebido, aos olhos 

americanos, no estilo e no formato do Nafta. A retomada 

dessas negociações, depois de muitos anos de torpor 

burocrático, apresenta evidências de novos elementos, de 

caráter político, que não estavam presentes quando se 

cogitou, originalmente, de um tipo qualquer de desarme 

tarifário entre os mesmos personagens (a UE contando, 

então, com um número bem mais reduzido de membros). A 

resposta está, provavelmente, no fator China, mas convém, 

antes de qualquer outra consideração, ressaltar o impacto 

ECONOMIA ARTIGOS MAR. 2013 
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positivo de um real arranjo liberalizador que se faça entre a 

UE e os Estados Unidos. 

 

De fato, a primeira consequência mais geral de um acordo 

desse tipo é, essencialmente, um efeito demonstração, ou 

seja, o exemplo positivo dado pelo engajamento de dois 

grandes parceiros, na verdade os maiores, do sistema 

multilateral de comércio, no sentido de confirmar a 

vocação liberalizadora que esteve presente no momento de 

criação do Gatt e que se manteve mais ou menos constante 

nas primeiras cinco ou seis rodadas de negociações 

comerciais multilaterais. Infelizmente, esse impulso 

começou a se perder a partir dos anos 1970, quando, tanto 

em função do menor peso das tarifas nos processos 

liberalizadores – já que elas tinham sido consideravelmente 

reduzidas desde o final dos anos 1940, adquirindo maior 

importância, então, os temas sistêmicos, ou de caráter 

regulatório – quanto em virtude da perda de 

competitividade de velhas indústrias labor-intensive dos 

países desenvolvidos em face dos chamados “novos países 

industrializados”, alguns periféricos da Ásia e da América 

Latina (Coreia do Sul, Taiwan, Hong-Kong, Brasil, México, 

etc.) que passaram a competir agressivamente em grandes 

nichos de mercados nos quais possuíam vantagens 

comparativas (calçados, têxteis, manufaturas leves, etc.). 

Acresce a isto a crise fiscal e de “estagflação” dos países 

avançados, mais ou menos coincidente com a primeira e a 

segunda crise das dívidas externas dos países em 

desenvolvimento, que redundou no renascimento de 

instintos protecionistas no seio mesmo do sistema, entre 

aqueles que tinham garantido, até então, o sucesso das 

rodadas de liberalização de comércio. 

 

O mundo atravessou, desde essa época, fases de maior ou 

menor fechamento comercial, ao mesmo tempo em que 

ensaiava a revitalização dos velhos princípios 

multilateralistas que haviam guiado os negociadores em 

Bretton Woods, e que tinham resultado na criação de uma 

primeira organização mundial de comércio, inscrita na 

Carta de Havana (março de 1948), mas que infelizmente 

não foi implementada na prática. Em todo caso, o processo 

foi retomado na segunda fase da rodada Uruguai (entre 

1991 e 1992), quando se decidiu relançar a ideia de uma 

organização de pleno direito – uma vez que o Gatt era um 

simples acordo entre partes contratantes, dotado de um 

secretariado mínimo, esquema que tinha permanecido 

“provisoriamente” em vigor durante meio século – o que 

foi concretizado em Marraqueche (1993), com a assinatura 

da Ata Final da rodada, da qual emergiu a OMC (1995).  

 

Mas a institucionalização da OMC também foi 

contemporânea da maior expansão já vista dos acordos 

regionais preferenciais, um pouco em todos os continentes, 

como já constatado nos capítulos precedentes. O 

minilateralismo parecia querer ganhar preeminência sobre 

o multilateralismo e, de fato, nas estratégias comerciais das 

grandes, como nas das pequenas e médias potências da 

economia mundial, ganhava força a ideia de que a solução 

para os problemas de acesso a mercados e de 

compatibilização de regras não tarifárias não estava mais 

no âmbito do Gatt, ou da OMC (dependendo do tipo de 

acordo), mas na constituição de blocos restritos, ditos de 

regionalismo aberto, mas potencialmente discriminatórios. 

 

O anúncio, portanto, de que Estados Unidos e UE vão voltar 

a discutir a criação de uma vasta zona de livre comércio 

recíproco – a maior do mundo, talvez só superável quando 

os países membros da Asean e seus parceiros da bacia da 

Ásia Pacífico fizerem a sua, em algum momento da próxima 

década – é auspiciosa, no sentido em que essa iniciativa 

pode representar um novo impulso à (conclusão da?) 

Rodada Doha de negociações comerciais multilaterais, cuja 

partida foi dada em 2001. Supõe-se que, uma vez 

concretizada a nova superaliança comercial, seus 

dispositivos liberalizadores representem inclusive um 

avanço sobre o estado atual das negociações comerciais, 

em termos de desmantelamento de barreiras e do 

estabelecimento de regras uniformes para o mútuo 

reconhecimento de padrões industriais e de diversas outras 

normas que podem atuar (deliberadamente, segundo os 

casos) como medidas protecionistas disfarçadas.  

 

As respectivas barreiras tarifárias, em si, são pouco 

relevantes, representando uma média de 3% para os 

produtos manufaturados, mas como o comércio inter, 

intraindustrial e também intrafirmas, entre os dois lados, é 

especialmente intenso, mesmo uma pequena diminuição 

dos custos pode significar, no plano microeconômico, um 

incremento significativo para as empresas engajadas no 

intercâmbio, estimulando inclusive novos investimentos 

diretos estrangeiros, das duas regiões e de terceiras partes. 

Subsistem zonas de protecionismo setorial, sobretudo na 

agricultura – e aqui é provável que ambos lados conservem 

não apenas entraves protecionistas, como subsídios por 

vezes abusivos –, bem como políticas de sustentação de 

setores ditos estratégicos (como aviação civil, por exemplo) 

que poderiam ser objeto de mais alguma unificação de 

critérios nas medidas de apoio doméstico ou comunitário. 

 

Haveria, do lado americano, bem menos resistências 

políticas e sociais, no Congresso ou dos sindicatos, a um 

acordo com os europeus, uma vez que não estariam 

presentes as mesmas preocupações com um suposto 

“dumping social” mexicano que quase comprometeram a 

aprovação do Nafta, exigindo a negociação de acordos 

paralelos para lograr a superação de paranoias setoriais e a 

aprovação congressual. Em resumo, tanto no plano teórico 

– como a efetivação de economias de escala e os estímulos 

ao crescimento econômico, do emprego e da renda – 

quanto no plano prático – tendo em vista a uniformidade 

relativa de padrões produtivos e financeiros, já obtida no 

âmbito da OCDE –, diferentes elementos concorrem para 

reforçar os traços positivos que esse tipo de integração 

comercial entre as duas maiores economias planetárias 

pode representar não apenas para as partes no acordo, 
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mas para outros parceiros externos e, sobretudo, para o 

sistema multilateral de comércio. 

 

As maldades da discriminação contra terceiros: uma 

ameaça sempre presente 

 

Acordos regionais de comércio, como já ressaltado tantas 

vezes por economistas liberais, são potencialmente 

discriminatórios contra terceiras partes, e podem reforçar 

as tendências ao desvio de comércio e de investimentos, 

mais do que ao crescimento global desses fluxos. No caso 

da UE e dos Estados Unidos, porém, essas ameaças são 

relativamente insignificantes, tendo em vista as barreiras 

tarifárias bastante reduzidas efetivamente existentes – 

exceto o setor agrícola, como é amplamente conhecido – e 

o amplo grau de uniformização de práticas comerciais e 

contábeis já alcançado dentro da OCDE. Mas não resta 

dúvida de que a retomada de negociações para um 

eventual acordo entre os dois gigantes se dá numa 

conjuntura de crise e de recessão dos dois lados do 

Atlântico, com reações setoriais de cunho protecionista 

sendo agitadas nos meios sindicais e políticos, em especial 

como resultado dos temores despertados pela destruição 

de empregos industriais representada pela competição 

manufatureira da China. 

 

A China, de fato, parece constituir o personagem não 

revelado dos cálculos respectivos de europeus e 

americanos quanto à manutenção de certa margem de 

preferências comerciais recíprocas, em face da concorrência 

julgada predatória dos produtos de baixo custo de origem 

asiática. Registre-se, porém, que grande parte da oferta 

manufatureira chinesa se faz ao abrigo de marcas 

registradas americanas e europeias, já que representam o 

resultado da alocação “ótima” de investimentos diretos que 

fizeram suas multinacionais, visando aproveitar as 

vantagens comparativas de mão-de-obra e menores 

exigências ambientais ou outras que representa uma 

produção a partir das plataformas de exportação da China. 

É bem provável, contudo, que os dirigentes econômicos e 

políticos dos dois lados tenham sido estimulados por essa 

reação defensiva contra novas “invasões chinesas” ao 

considerarem a decisão de retomar negociações para um 

acordo de livre comércio.  

 

Tendo em vista, por outro lado, o amplo rol de acordos 

bilaterais, plurilaterais ou simplesmente minilateralistas que 

cada uma das duas grandes economias mantém com 

parceiros selecionados de suas respectivas preferências 

políticas, é possível que o viés discriminatório contra 

terceiros seja reforçado, caso esse super-acordo venha a 

ser concluído num futuro próximo. A UE é, de longe, o 

bloco que mais acordos de associação mantém com suas 

áreas de influência: países do Mediterrâneo, antigas 

colônias europeias, antigos países socialistas em transição 

para a economia de mercado, com destaque para os já 

candidatos à adesão ao bloco comunitário (entre eles, mas 

não exclusivamente, a Turquia). Não há dúvida, assim, que 

países dispondo de acordos de livre comércio com os 

Estados Unidos ou de associação com a UE são potenciais 

beneficiários da formação da mais vasta zona de livre 

comércio que poderia passar a existir dos dois lados do 

Atlântico norte. 

 

Não é improvável, num cenário como esse, que os países 

da orla do Pacífico, e até do Índico e da Oceania, acelerem, 

em consequência, suas próprias negociações – algumas já 

em curso, como aquelas envolvendo a Asean e as grandes 

nações industriais da Ásia Pacífico: China, Japão, Coreia do 

Sul e Taiwan – com o objetivo de também estabelecer uma 

vasta área de preferências tarifárias, podendo evoluir, em 

médio prazo, para um acordo de livre comércio, talvez 

menos ambicioso do que o de europeus e americanos (pela 

amplitude setorial), mas provavelmente tão importante 

quanto, em termos de fluxos totais de comércio, 

investimentos e integração tecnológica e produtiva. Não foi 

por outra razão que alguns países latino-americanos – 

Chile, Peru, Colômbia e México – decidiram consolidar 

antigos laços de liberalização comercial parcial (no âmbito 

da Aladi) num novo esquema que leva o significativo nome 

de “Aliança do Pacífico”, provavelmente visando reforçar o 

comércio recíproco, mas também constituir uma frente 

comum para aproveitar as melhores oportunidades que 

possam surgir do lado dos vários esquemas existentes na 

bacia do Pacífico (Apec, Asean, Pacto Trans-Pacífico e 

diversos outros de geometria e escopo bastante variáveis).  

 

Existiriam aí motivos de preocupação para países 

visivelmente excluídos desses processos de liberalização 

comercial, que podem levar a acordos de integração 

regional, entre eles, em especial, os do Mercosul, bloco que 

parece experimentar uma fase de retrocessos econômicos e 

de certa recaída na retórica integracionista de cunho 

político com efeitos totalmente inócuos para a integração 

real de suas economias. Não se pode, entretanto, culpar 

aqueles protagonistas principais da bacia do Pacífico e da 

franja do Atlântico norte de discriminação deliberada 

contra os latino-americanos que ficaram à margem das 

principais iniciativas liberalizadoras e integracionistas: a 

culpa, aqui, recai sobre eles mesmos. Com efeito, foram os 

líderes da Argentina, do Brasil e da Venezuela que 

decidiram sabotar deliberadamente as negociações do 

projeto americano da Alca, terminando por implodi-la em 

2005, a Venezuela por motivações claramente políticas 

anti-neoliberais e anti-livre mercados. Os dois grandes do 

Mercosul apenas mantinham a ilusão de que a UE desejava 

efetivamente um acordo de associação birregional, à 

margem e independentemente da “ameaça” da Alca para 

seus interesses econômicos junto ao bloco do Mercosul: 

uma vez afastada essa possibilidade, as negociações 

passaram a se arrastar penosamente, sem perspectivas de 

reais compromissos de liberalização setorial (na área 

agrícola, para os europeus, em setores industriais, no caso 

dos países do Mercosul).  
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Não se pode, assim, afirmar que europeus, americanos ou 

asiáticos estejam discriminando deliberadamente contra 

africanos ou latino-americanos (neste caso, bem mais 

“contra” os membros do Mercosul e os “bolivarianos”), uma 

vez que suas atuais iniciativas de esquemas de liberalização 

comercial e, possivelmente, de integração, não excluem 

outros acordos de livre comércio que esses “blocos”, ou 

certos países individualmente, possam contrair com 

quaisquer outros parceiros em outras regiões. Neste caso, 

são as próprias políticas comerciais introvertidas e suas 

políticas industriais protecionistas que contribuem para 

auto-excluir alguns dos latino-americanos do vasto 

movimento liberalizador em curso em outras regiões: afinal 

de contas, não é por causa do aparente fracasso da Rodada 

Doha que Brasil e Argentina decidiram retroceder no 

caminho da integração com o mundo, e sim por decisão de 

suas próprias lideranças políticas – muitas vezes por 

pressão de industriais acostumados à proteção estatal – 

que esses países adotam medidas comerciais que os 

remetem aos cenários de intervencionismo e de 

protecionismo típicos dos anos de substituição de 

importações. 

 

O grande salto para a frente do regionalismo comercial 

 

Quaisquer que sejam os itinerários atuais e futuros desses 

diferentes esquemas preferenciais de comércio em curso 

com maior ou menor vigor em diferentes regiões do globo, 

parece evidente que, independentemente do “estado de 

saúde” do sistema multilateral de comércio, os acordos 

regionais vão continuar se multiplicando no futuro 

previsível, inclusive porque eles respondem a uma 

necessidade lógica dos seus principais agentes, que são as 

empresas multinacional, atores também privilegiados do 

processo de globalização. Como este processo é desigual 

por natureza, sempre sujeito aos acasos de lideranças 

políticas nacionais que podem decidir, de uma hora para a 

outra, mudar arbitrariamente as regras domésticas – por 

exemplo, para investimentos, tributação de atividades 

produtivas, fluxos de capitais, comércio exterior e, por 

último mas não menos importante, política cambial –, as 

grandes empresas multinacionais estão sempre 

pressionando seus governos a negociar acordos de tipo 

second best, ou seja, de integração comercial, como forma 

de consolidar um tratamento uniforme numa região 

determinada ou para certo grupo de países, à falta de 

abertura multilateral e de regras universais.  

 

Os blocos comerciais, nesse sentido, são uma resposta 

parcial à necessidade que têm essas companhias de 

planejar seus investimentos e a ulterior divisão de 

mercados segundo regras mais ou menos estáveis e 

uniformes: uma vez que esses progressos no plano 

normativo (e até na moderação tributária e tarifária) são 

extremamente difíceis de serem obtidos no âmbito 

multilateral, o mais provável é que a pressão para a 

conclusão de novos acordos de integração regional – em 

especial sob a forma de livre comércio – continue a se 

exercer sobre os governos das grandes economias de 

mercado no futuro previsível.  

 

Cabe esperar, portanto, que o número de acordos regionais 

de comércio – já na casa do meio milhar atualmente, 

segundo as estatísticas da OMC disponibilizadas ao início 

deste livro –, continue a experimentar novos acréscimos 

graduais, aumentando o tamanho, a textura, as cores e o 

sabor do “prato de espaguete” de que falou o economista 

indiano da Universidade de Columbia Jagdish Bhagwati. Em 

lugar, porém, de uma única grande travessa de massa, ou 

seja, um prato feito, prêt-à-porter, com um mesmo tipo de 

pasta, existem, de fato, diferentes pratos de espaguete, 

numa espécie de menu à la carte que se adapta ao gosto e 

às necessidades das diversas economias engajadas nesses 

processos de liberalização parcial, com suas variações 

regionais e peculiaridades políticas e geográficas.  

 

Improvável, assim, que o regionalismo comercial possa 

experimentar algum retrocesso no médio prazo, ainda que 

ele possa caminhar, cada vez mais, para o já referido 

“regionalismo aberto”, uma vez que este é o impulso que 

também procuram incentivar os mesmos atores por 

excelência dos processos de globalização e de 

regionalização: as empresas multinacionais. O sistema 

multilateral de comércio terá, nesse sentido, de conviver 

com a fragmentação de regras e de tratamento aplicados 

pelos diferentes esquemas regionais existentes, esperando-

se, apenas, que o núcleo básico de cláusulas fundamentais 

desse sistema não seja abalado por políticas casuísticas de 

governos intervencionistas que pretendem, como já visto 

em alguns casos, fazer rodar para trás a roda da história.  

Desde os tempos dos fenícios e dos mercadores árabes, o 

mundo sempre caminhou para uma progressiva integração 

de mercados, apenas interrompida por grandes 

enfrentamentos bélicos ou por crises econômicas de certa 

envergadura. Nos tempos modernos, as guerras 

napoleônicas, os grandes conflitos do século XX, e a grande 

crise e depressão dos anos 1930 fizeram retroceder, em 

níveis dramáticos, a prosperidade e o bem-estar de 

centenas de milhões de habitantes: protecionismo 

comercial, controles de capitais, desvalorizações agressivas 

só provocaram diminuição do crescimento econômico, 

aumento do desemprego e novos conflitos entre os 

Estados.  

 

Essa marcha da insensatez foi revertida desde os acordos 

de Bretton Woods e a criação do Gatt, mas as crises 

recentes das economias avançadas demonstram o 

potencial de danos que tais fases de instabilidade podem 

trazer para os níveis de crescimento econômico e, 

sobretudo, para os fluxos de comércio e de investimentos. 

O comércio, bem mais do que simples acordos de 

cooperação voluntária, possui um enorme potencial de 

trazer prosperidade para contingentes cada vez maiores de 

grupos humanos anteriormente afastados das ondas de 

prosperidade que o livre intercâmbio propicia aos países e 

economias nele engajados. Os acordos regionais de 
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comércio, ainda que propiciando uma abertura parcial e 

seletiva a novos fluxos de intercâmbio de bens e serviços, 

possuem o potencial de contribuir para essa grande missão 

civilizatória e de criação de riqueza e de bem-estar. Eles 

não são a solução-milagre para o grande desafio do 

desenvolvimento uniforme de vastos contingentes 

populacionais ainda não plenamente integrados aos 

sistema de mercados livres; mas eles podem ser parte da 

solução, desde que abertos à adesão de novos membros, 

transparentes quanto aos eventuais mecanismos residuais 

de proteção e dotados de regras estáveis. 
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O DINHEIRO DO DRAGÃO VERMELHO:  
BANCOS ESTRANGEIROS NA CHINA 

por Andre Luiz Coelho* e Thomas Fabelo** 

 

 
A China contemporânea chama a atenção principalmente 

pelo seu desenvolvimento econômico. No entanto, pouco 

se sabe sobre a atuação das empresas nesse país. Existem 

muitas dúvidas sobre como o governo encara o 

desenvolvimento das empresas nacionais e a entrada de 

companhias estrangeiras. O artigo pretende contribuir 

nesta área ainda pouco explorada pela literatura brasileira, 

buscando esclarecer por meio de uma pesquisa factual a 

atuação de empresas na China em um dos setores mais 

importantes para a estabilidade financeira mundial: o 

sistema bancário, percebido aqui como o reflexo da 

economia dos países.  

 

Com o objetivo de realizar uma abordagem mais detalhada 

e conseguir explicar os pontos identificados como mais 

relevantes, o ensaio traz duas partes. Na primeira será 

abordada a importância da China no século XXI, com foco 

no seu potencial econômico. Serão apresentados os 

motivos que ajudam a justificar a escolha do país e do setor 

de bancos para a presente análise. A segunda tem como 

escopo avaliar a posição dos bancos internacionais nesse 

sistema e também buscar entender como e até aonde vai a 

sua inserção no mercado asiático, com o intuito de 

compreender melhor o sistema bancário da principal 

economia emergente mundial. 

 

A China e sua importância 

 

A importância da China começa pelo tamanho de sua 

população, com cerca de 1,3 bilhões de habitantes
1
, bem 

como por sua história milenar, de aproximadamente cinco 

mil anos. Caracteriza-se por não ser multirracial ou 

multiétnico, sendo que mais de 90% da sua população 

pertence à mesma etnia, os Han
2
. Foi a civilização 

economicamente líder em séculos passados
3
, de acordo 

com Howard Wang
4
.  

 

                                                 
1
 East & Southeast Asia: China. CIA World Factbook. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html. 

Acesso em: 26 mar. 2012. 
2
 Idem. 

3
 A China era a potência econômica mundial entre 150 e 100 anos atrás, 

quando começaram várias revoluções internas como a dos Boxers, a de 1911 

(transição para uma República), Revolução Comunista e a Revolução Cultural. 
4
 Temas de Investimento na China. JP Morgan Global. Disponível em: 

http://www.jpmorganglobal.com/pt-br/perspective/themes-investing-in-

china-

portuguese?utm_source=share&utm_medium=email&utm_content=Video&

utm_campaign=jpmglobal Acesso em: 28 mar. 2012 

Desde a abertura econômica realizada por Deng Xiaoping 

no final dos anos 1970 até 2011, a economia do país 

cresceu em média 10% ao ano
5
. Panorama que, se for 

aplicado para o futuro, mostra que antes da metade do 

século a economia chinesa será a maior do mundo. Com a 

ajuda da Índia e de outros países da região fará da Ásia o 

continente onde se encontrará mais da metade do Produto 

Interno Bruto (PIB) mundial até 2030 (TSE, 2010, p. 6). 

Mesmo quando refletimos sobre os Estados Unidos, país 

reconhecido como detentor da economia mundial mais 

importante, podemos perceber de maneira direta a 

influência chinesa. Segundo analistas do banco Wells Fargo 

(2011) a China é atualmente a maior compradora de títulos 

do tesouro americano, adquirindo 21% do total de títulos 

disponíveis, contabilizando US$ 906 bilhões de dólares. 

Dessa forma, transformaram os Estados Unidos em um país 

credor, contribuindo para a manutenção das taxas de juros 

norte-americanas em um nível baixo. 

 

Edward Tse (2010, p. 23) compara a importância da China 

com os EUA. Na sua visão, a China é o único país realmente 

análogo aos EUA, em relação ao aspecto geoeconômico. 

Segundo o autor, em razão do potencial de compra e do 

poder das corporações norte-americanas, qualquer grande 

empresa global busca seu espaço nos EUA. O mesmo 

deverá acontecer com a China, pois, se uma empresa quiser 

ganhar uma importante base para sua competitividade, terá 

de se inserir no mercado chinês de maneira estratégica e 

objetiva. 

 

Martin Jacques
6
, em sua palestra para o evento Technology, 

Entertainment, Design (TED)
7
, realizada em outubro de 2010, 

também mostra como a China, junto com os outros países 

em desenvolvimento, vem moldando e dirigindo o 

panorama das relações internacionais. Exemplos disso 

seriam o G20 tomando o lugar do G8 e a formação do BRIC 

(Brasil, Rússia, Índia e China). Esse termo foi cunhado pelo 

banqueiro britânico do Goldman Sachs, Jim O'Neill, em 

2001, cuja intenção inicial era designar as principais 

potências emergentes mundiais. Hoje, mais de dez anos 

                                                 
5 

Crise chinesa no horizonte?  O Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,artigo-crise-chinesa-no-

horizonte,99121,0.htm. Acesso em: 15 mar. 2012. 
6
  Colunista do The Guardian e New Statesman. 

7
 Martin Jacques: Understanding the rise of China. TED. Disponível em: 

http://www.ted.com/talks/lang/en/martin_jacques_understanding_the_rise_of

_china.html. Acesso em: 12 mar. 2012. 
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depois, o termo foi atualizado para BRICS, incluindo a África 

do Sul ao grupo.  

 

Analisando os cinco países em 2011, a revista EXAME 

mostra que dentre eles a China possui o maior PIB PPC
8
 

(por paridade do poder de compra), o maior PIB nominal
9
, o 

maior crescimento econômico, a maior população, e junto 

com o Brasil, a maior expectativa de vida
10

. 

 

Em resumo, a China hoje atrai tanto os investidores 

brasileiros, como de todos os outros cantos do mundo. A 

abertura comercial chinesa veio no final da década de 70, 

porém as grandes oportunidades começam a surgir no fim 

do século XX e no início do século XXI, período analisado 

por este artigo. 

 

Bancos Estrangeiros  

 

Ao final dos anos 1990, antes do ingresso da China na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), Bonin e Yiping 

(2001, p.10;11) apontam que já existia um grande número 

de instituições financeiras estrangeiras exercendo as suas 

atividades no país, embora a extensão e amplitude de seus 

negócios estivessem bastante restringidos. Sob o quadro 

regulatório desse período, um banco estrangeiro poderia se 

envolver com algumas operações de câmbio, incluindo o 

recebimento de depósitos, empréstimos, negociação de 

títulos financeiros e brokerage
11

. 

 

A entrada da China na OMC em 2001 parecia muito 

promissora ao dispor às instituições financeiras estrangeiras 

um acesso mais amplo ao mercado do país. Os 

responsáveis pela economia do país concordaram em 

eliminar as restrições aos negócios realizados em moeda 

local e aos locais de atuação dos bancos estrangeiros (antes 

eram geograficamente limitados, podendo atuar apenas 

nas cidades permitidas pelo governo). Foi também 

permitido pela primeira vez às empresas de seguros 

estrangeiras a se envolverem em negócios de seguros 

domésticos, através de joint ventures com parceiros 

chineses, sendo que a parte estrangeira ficou limitada em 

33% da participação (BELL; CHAO, 2010, p.24). 

 

Com o fim de múltiplas restrições aos bancos estrangeiros 

no começo do século XXI, se supõe que essas instituições 

de outros países buscariam ainda mais espaço no mercado 

chinês. E é isso que de fato acontece, como a seguinte 

tabela apresentada em um relatório da PWC (2012, p.19): 

 

 

 

                                                 
8
 Relaciona o poder aquisitivo de uma pessoa com o custo de vida local, se 

ela consegue comprar tudo que necessita com seu salário. 
9
  Valor total final de bens e serviços produzidos por uma nação em um dado 

ano. 
10

 Quem pode mais entre os BRICS? Exame. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/economia/mundo/noticias/quem-pode-mais-

entre-os-brics. Acesso em: 30 mar. 2012 
11

 Processo de liquidação de valor mobiliário ou título financeiro. 

 

 

Tabela 1: Operações de bancos estrangeiros na China (2004-2011) 

Fonte: CBRC Annual Report 2011 In: PWC  

* Incluindo matriz, filiais e subsidiárias 

** RMB 100 milhões 

 

A tabela mostra o contínuo ingresso de instituições 

financeiras internacionais no país, com o número total mais 

do que dobrando de 2004 à 2011. É notável também o fato 

que a quantidade total de ativos aumentou 

consideravelmente, porém o percentual do total de ativos 

bancários no país retidos por essas instituições seguiu 

estável. Bell e Chao (2010, p.24) afirmam que o resultado 

dessa estabilidade é fruto da limitada possibilidade de 

expansão e de melhora de competitividade que se dá 

através da pequena base de depósito e do consequente 

alto custo dos investimentos, da pequena rede de filiais e 

das regulações que essas instituições têm de respeitar na 

China, que serão analisadas mais a seguir.  

 

Ainda relatando as dificuldades enfrentadas pelos bancos 

estrangeiros no país, a revista da rede Bloomberg, chamada 

Businessweek (2012), publicou um artigo sobre o tema. A 

revista informa que os bancos estrangeiros, assim como os 

chineses, estão restritos a emprestar no máximo 75% de sua 

base de depósitos. Sobre esse ponto, o artigo destaca que 

para receber depósitos, é necessário abrir novas filiais, mas 

as aprovações do governo seriam lentas: bancos 

estrangeiros dispõem de 387 unidades na China enquanto 

os cinco maiores bancos credores estatais chineses têm 

mais 66 mil. No mercado chinês os bancos estrangeiros 

detém apenas 1.6% do total de depósitos (US$ 13 trilhões 

de dólares) e realizaram apenas 1.7% do total de 

empréstimos (US$ 9 trilhões de dólares) ao final de 2011, 

que é um notável contraste do que ocorre em outros países 

emergentes, onde bancos estrangeiros controlam quase 

50% do total de depósitos, empréstimos e lucros
12

. 

 

Percebemos também a distinção no que diz respeito ao 

número de filiais entre o banco estrangeiro com maior 

presença no país e o maior banco estatal chinês. O HSBC, 

que está presente em Hong Kong e Shanghai desde 1865 

                                                 
12

 Foreign banks hit a wall in China. Businessweek. Disponível em: 

http://www.businessweek.com/articles/2012-06-07/foreign-banks-hit-a-wall-

in-china Acesso em: 28 set. 2012. 

ANO 2004 2007 2009 2011 

 

Número de 

Instituições* 

 

 

188 

 

274 

 

338 

 

387 

 

Ativos** 

 

 

5823 

 

12525 

 

13492 

 

21535 

% do total de 

ativos 

bancários na 

China 

 

1,84 

 

2,38 

 

1,71 

 

1,93 
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conta com 117 filiais, enquanto o Industrial & Commercial 

Bank of China (ICBC) tem a sua disposição mais de 16 mil
13

. 

 

Outro grande problema enfrentado pelas instituições 

estrangeiras é a realização de negócios em moeda local. Os 

bancos estrangeiros não possuem nenhuma vantagem 

nesse mercado por três razões principais. A primeira, é que 

eles não detém capital em Renminbi (RMB, ou yuan, moeda 

oficial da China) suficiente. Seu canal primário de moeda 

local é o empréstimo no mercado inter-bancário, que 

aumenta o seu custo. Em contraste, bancos chineses locais 

têm super liquidez em reservas de RMB. Segunda razão: o 

Banco Popular da China (BPC) fixa uma taxa de juros que 

dificulta a margem de manobra do ajuste de preços de 

acordo com o custo de capital dos bancos estrangeiros. 

Terceira: o governo chinês está gradualmente aumentando 

o controle de negócios realizados em moeda local pelos 

bancos estrangeiros, porém nem toda cidade é elegível 

para a realização de serviços em moeda local. Além disso, a 

licença para uso de serviços com RMB é muito cara. Cada 

licença custa 600 milhões de yuanes em capital registrado, 

que é considerado um valor "ridiculamente alto" por alguns 

banqueiros (CHEN, 2009, p.107). 

 

Podemos perceber a presença dessa linha de argumentação 

no relatório da KPMG (2011, p.32), que segue a mesma 

linha de pensamento e ressalta a dificuldade de competição 

nesse setor para as instituições estrangeiras. Contudo, ao 

mesmo tempo observa que apesar dos obstáculos os 

bancos de outros países estão conseguindo se desenvolver 

na China: 

 

Um desafio chave que os bancos estrangeiros encontram na China é 

a liquidez. O aumento dos depósitos em um mercado em que não se 

pode competir com as taxas de depósito e existe uma limitada rede 

de filiais é muito desafiador. No entanto, no lado positivo, houve 

algumas indicações de que esse fato está se tornando cada vez 

menos um problema. Especificamente, enquanto a média do 

aumento de depósitos no setor bancário como um todo foi de 35% 

de 2009 para 2010, a média de aumento para bancos estrangeiros 

foi de 44%. O aumento de depósitos nos bancos estrangeiros 

menores foi particularmente alta, com muitos desses bancos 

aumentando o crescimento de depósitos na casa dos três dígitos.
14

 

(Tradução nossa) 

 

Portanto, existem pontos positivos a serem explorados 

sobre o setor para instituições estrangeiras. O aumento de 

depósitos mostra que as complicações existentes podem 

ser vencidas e que as instituições forasteiras estão 

conseguindo relativamente buscar o seu espaço. Além 

                                                 
13

 China wall hit by global banks with 2% market share. Bloomberg. 

Disponível em: http://www.bloomberg.com/news/2012-06-04/china-wall-hit-

by-global-banks-with-2-market-share.html Acesso em: 25 set. 2012. 
14

 "One key challenge facing foreign banks in China is liquidity. Growing 

deposits in a market where you cannot compete on deposit rates and have a 

limited branch network is very challenging. However, on a positive note, 

there have been a few indications that this is becoming less and less of an 

issue. Specifically, while average growth in deposits for the banking sector as 

a whole was 35 percent from 2009 to 2012, the growth rate for foreign banks 

was 44 percent. Deposit growth in a smaller foreign banks was particularly 

high with many such banks seeing deposit growth rates in the triple digits." 

disso, atualmente os bancos estrangeiros são de certo 

modo incentivados a buscarem sua expansão para o 

interior do país, não dependendo apenas da região 

litorânea desenvolvida. No final do século XX, os bancos 

sofriam restrição geográfica, considerada por Bonin e 

Yiping (2001, p.12) como a mais significativa ressalva sofrida 

por essas instituições. Naquele momento, bancos que 

pertenciam à estrangeiros, joint ventures e as filiais desses 

bancos tinham permissão para realizar suas operações 

somente em cidades designadas pelo Conselho de Estado 

Chinês. 

 

Desde 2003 as instituições financeiras estrangeiras foram 

permitidas a realizar investimentos estratégicos nos bancos 

domésticos chineses com a possibilidade de deter até 20% 

dos mesmos por cada investidor, com a capacidade total de 

25% do pertencimento a estrangeiros. No caso de valores 

superiores aos referidos, o banco deixa de ser classificado 

como doméstico e se torna sujeito à uma maior regulação, 

pois seria considerado um banco de capital estrangeiro 

(BELL; CHAO, 2010, p.25). 

Chen (2009, p.104) ressalva que existem maneiras invisíveis 

com que o governo consegue afetar o ritmo da penetração 

dos bancos estrangeiros, incluindo encorajar grandes 

empresas estatais a usarem os bancos nacionais, armando 

obstáculos para o uso da rede doméstica deles. Outra 

estratégia adotada consiste na complicação e no recorrente 

adiamento do procedimento de aprovação de negócios 

específicos. 

 

Os bancos estrangeiros podem operar usando o seu nome 

próprio, mas para construir uma rede nacional de filiais 

devem se incorporar na China e então negociar com um 

difícil e caro sistema de aprovação que direciona a maior 

parte do controle de produtos e práticas particulares com 

os oficiais do governo. No que diz respeito à oferta de 

vários produtos, os bancos estrangeiros não estão 

autorizados a operar por conta própria: cartões de crédito, 

por exemplo, podem ser oferecidos somente através de 

uma joint venture com um banco chinês. Ademais, é muito 

improvável que um banco estrangeiro seja permitido a 

introduzir algum tipo de investimento inovador antes que a 

sua contraparte chinesa (TSE, 2010, p.105). 

 

Em resumo, se nota que os bancos estrangeiros estão 

sujeitos à limitações no seu escopo de negócios, sofrem 

onerosos requisitos para abrir filiais e ainda há a 

necessidade de incorporar uma subsidiária com grandes 

requisitos de capital se quiserem disponibilizar todas as 

opções de serviços à seus clientes domésticos (BELL; CHAO, 

2010, p. 24) 

 

Considerações finais 

 

Bell e Chao (2010, p.25) concluem que as instituições 

financeiras estrangeiras que considerem entrar ou se 

expandir no mercado chinês devem analisar os riscos e 

benefícios do forte papel do governo no setor financeiro e 
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na economia. O Estado demonstrou ter habilidade para 

manter o crescimento econômico, embora tal ação tenha 

exigido intervenção na alocação de recursos que têm 

implicações na eficiência de muitos mercados, incluindo o 

analisado. 

 

Tse (2010, p. 189) reforça esse pensamento e também 

afirma que o governo tem um papel determinante e de 

grande influência no setor financeiro da China. 

Especificamente sobre o setor bancário, o autor afirma: 

 

A crise financeira global reforçou a crença de que as empresas, 

especialmente os bancos, não devem ser deixados para a auto-

regulação, mas devem ser monitorados. Empresas que haviam 

assumido que esse setor se tornaria mais liberalizado devem voltar a 

analisar seus planos e considerar repensá-los.
15

 (Tradução nossa) 

 

Portanto, se entende que a regulação do setor bancário 

para as partes estrangeiras permanece mais rígida que para 

as partes locais. Algumas modificações ocorreram, sendo a 

principal delas a remoção da barreira geográfica que 

impedia a expansão dos bancos no interior do país. Ao 

mesmo tempo, foram verificadas outras restrições de 

diversos níveis e estilos, como o princípio de "uma cidade, 

uma filial", proibição de ser o pioneiro em algum produto 

ou serviço inovador e a dificuldade para utilizar serviços 

com a moeda local, dentre outros. 

 

Como resultado dos entraves encontrados em regulações e 

forte presença do governo, os bancos estrangeiros 

geralmente gastam a maior parte de seu tempo e sua 

energia interpretando e compreendendo as regulações 

locais a fim de ajustar as estratégias a serem utilizadas no 

país (CHEN, 2009, p.108). 

 

Ao mesmo tempo, o sistema financeiro da China se 

modificou consideravelmente após 2001, principalmente 

através de diversas ações planejadas pelo país do dragão 

vermelho em busca de um aumento de sua presença 

internacional e também de se estabelecer dentro das regras 

globais. A China oferece oportunidades e ainda tem 

potencial para crescer mais, assim como as liberalizações do 

setor financeiro. 

 

*Andre Luiz Coelho é Professor da graduação em Ciência 
Política da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio) e dos cursos de Relações Internacionais e 
Direito do Centro Universitário La Salle (UNILASALLE/RJ), 
doutorando em Ciência Política no IESP-UERJ - Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Exerceu a função de 
pesquisador visitante no Kellogg Institute for International 
Studies da Universidade de Notre Dame, Estados Unidos, e 

                                                 
15

 "The global financial crisis has reinforced beliefs that companies, especially 

banks, should not be left to their own devices, but must be monitored. 

Companies that had therefore assumed that their sector was likely to 

become more liberalized must take another look at their plans and see if 

they need rethinking." 

de pesquisador no Observatório Político Sul-Americano 
(Opsa).  
** Thomas Fabelo é Bacharel em Relações Internacionais 
pelo Centro Universitário La Salle - Niterói/RJ. Atualmente 
trabalha na China na Grand Petrochemical, pertecente ao 
grupo estatal Grand Group Corporation, uma das 300 
maiores empresas chinesas. 
 

Referências Bibliográficas 

 
Bell, Susan Krause; Chao, Howard. The Financial System in China: Risks and 

Opportunities Following the Global Financial Crisis. Abril de 2010. Disponível 

em: 

<http://www.pacificpension.org/upload/China's%20Financial%20System%20- 

%20Howard%20Chao.pdf > Acesso em: 05 out. 2012. 

 

Bloomberg. Chinese wall hit by global banks with 2% market share. 05 de 

Junho de 2012. Disponível em: <http://www.bloomberg.com/news/2012-06-

04/china-wall-hit-by- global-banks-with-2-market-share.html> Acesso em: 

25 set. 2012. 

 

Bonin, John P.; Yiping, Huang. Foreign Entry into Chinese Banking: Does WTO 

Membership Threaten Domestic Banks?. Setembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.cb.cityu.edu.hk/EF/getFileWorkingPaper.cfm?id=244> Acesso 

em: 20 set. 2012. 

 

Businesweek. Foreign banks hit a wall in China. 07 de Junho de 2012. 

Disponível em: <http://www.businessweek.com/articles/2012-06-07/foreign-

banks-hit-a-wall-in-china> Acesso em: 28 set. 2012. 

 

Chen, Meng. Multinational Banking in China. Reino Unido: MPG Books, 2009 

 

CIA. EAST & SOUTHEAST ASIA: CHINA. CIA World Factbook. 3 Mai 2012. 

Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html> Acesso em: 26 mar. 2012. 

 

Jacques, Martin. Understanding the Rise of China. TED. Jan 2011. Disponível 

em: 

<http://www.ted.com/talks/lang/en/martin_jacques_understanding_the_rise_

of_china.html> Acesso em: 12 mar. 2012. 

 

Kpmg. Mainland China Banking Survey 2011. Setembro de 2011. Disponível 

em: 

<http://www.kpmg.com/cn/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/

mainland-china- banking-survey-201109.aspx> Acesso em: 20 set. 2012. 

 

Moreira, Daniela. Quem pode mais entre os BRICS? Revista Exame. 30 mar. 

2012. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/economia/mundo/noticias/quem-pode-mais-

entre- os-brics> Acesso em: 30 mar. 2012 

 

Pwc. Foreign banks in China. 2012. Disponível 

em: <http://www.pwccn.com/webmedia/doc/634781336834535 

403_fs_foreign_banks_china_jul2 012.pdf> Acesso em: 20 set. 2012. 

 

Samuelson, Robert. Crise chinesa no horizonte? Jornal O Estado de São 

Paulo. 11 jan. 2012. Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/no 

ticias/economia,artigo-crise- chinesa-no-horizonte,99121,0.htm> Acesso em: 

15 mar. 2012. 

 

Tse, Edward. The China Strategy. New York: Basic Books, 2010. 

 

Wang, Howard. Temas para investimentos na China. JP Morgan Global. 2012. 

Disponível em:<http://www.jpmorganglobal.com/pt-br/perspective/themes-

investing-in-china-portuguese?utm_source=share&utm_medium=email& 

utm_content=Video&utm_campaign=j pmglobal#> Acesso em: 28 mar. 

2012. 

 

Wells Fargo. Beyond the Great Wall: China Goes Global. 2011. Disponível em: 

<https://www.wealthmanagementinsights.com/userdocs/pubs/Special_Repor

t_Beyond_the_G reat_Wall_China_Goes_Global_IFS.pdf> Acesso em: 05 mai. 

2012. 



 

ODEBATEDOURO.com| MARÇO 2013| EDIÇÃO 82 |ISSN 1678-6637 

42 

 
 

PLANO REAL: A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA DOMÉSTICA SOBRE A 
INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL 

por Guilherme Backes* 
 

 
O período que abrangeu o Governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) – ao longo de 

seus dois mandatos consecutivos – foi caracterizado por 

uma nova dinâmica econômica, tanto a nível nacional, 

quanto a nível internacional. Eleito com ampla maioria, 

ainda em primeiro turno, o então candidato FHC – cuja 

carreira política fora, indubitavelmente, propulsada com o 

êxito do Plano Real – assumiu a Presidência da República, 

em janeiro de 1995. O Brasil da primeira metade da década 

de 1990 consolidava, gradualmente, um abrangente plano 

de estabilização de sua economia, após anos de intensos 

desgastes infligidos pelo total descontrole da inflação. A 

crise da dívida, o alto nível de desemprego e a hiperinflação 

– a qual limitara o poder de compra dos trabalhadores 

assalariados – demonstravam, de maneira cabal, os 

excessos de uma lógica econômica empregada, durante 

décadas, pelas autoridades governamentais do país. Em 

outros termos, o limiar do chamado nacional-

desenvolvimentismo havia interrompido, ainda na década 

de 1980, um ciclo de crescimento econômico, impactando, 

por conseguinte, nas decisões políticas tomadas no decênio 

ulterior. 

 

Os especialistas em Relações Internacionais convergem, 

cada vez mais, em defender a tese de que a política 

doméstica está, peremptoriamente, concatenada à política 

internacional. A influência mútua que ambas as esferas 

exercem uma sobre a outra impede a possibilidade de que 

prolíficos estudos acerca de temas de RI sejam 

estabelecidos, ignorando-se variáveis internas – sociais, 

políticas, econômicas e culturais – e desafios impingidos 

pelo complexo sistema internacional. O entendimento de 

tais fatores – endógenos e exógenos -, bem como da sua 

interação e de seus efeitos sobre a política externa de um 

país denotam, talvez, um dos maiores desafios aos 

estudiosos de tal área do conhecimento. 

 

O caso brasileiro, especificamente a política externa dos 

anos 1990, exemplifica a intrincada relação entre esses 

elementos, já que, em um período de acentuação da 

interdependência entre os Estados, a influência do sistema 

internacional tende-se a mostrar mais presente na 

operacionalização das relações interestatais. Nesse sentido, 

o presente estudo tem como precípuo objetivo a análise 

acerca dos efeitos causados pela estabilização da economia, 

a partir do Plano Real, sobre a política externa do Governo 

FHC, usando-se da hipótese de continuidade histórica na 

atuação do Estado brasileiro, na ordem internacional, de 

acordo com a realidade interna/externa de cada período 

em particular. É importante salientar que a constância das 

ações brasileiras em mecanismos internacionais e o 

tradicionalismo de princípios que norteiam sua diplomacia 

não impossibilitam, a priori, a efetiva adaptação do País às 

distintas conjecturas que emergem do emaranhado jogo 

das relações internacionais. Nesse sentido, o 

reordenamento dos meios empregados para que uma 

determinada estratégia seja colocada em prática, muitas 

vezes, confere aos Estados uma substancial capacidade de 

atender a suas demandas e de promover suas relações 

internacionais como vetor para o próprio desenvolvimento 

socioeconômico. 

 

As relações entre a estrutura interna e a formulação da 

política externa: o caso do Plano Real 

 

A importância do Plano Real (1994) à estabilização da 

economia brasileira pode ser evidenciada a partir de uma 

breve análise acerca do conturbado histórico inflacionário 

do país, durante os anos 1980 e a primeira metade da 

década posterior. Este estudo, no entanto, não é permeado 

pela intenção de promover um resgate histórico a respeito 

da história econômica do País, desde o auge do nacional-

desenvolvimentismo – quando o Estado se posicionava 

como um verdadeiro promotor do crescimento econômico 

da Nação – até a exaustão de suas políticas 

macroeconômicas, com a crise da dívida externa, ao final do 

regime militar, e com o surgimento do chamado Estado 

normal, na Presidência Collor de Mello, de 1990 a 1992
1
. A 

despeito da riqueza de detalhes e de acontecimentos 

mencionados pelos economistas, cabe salientar que o 

objetivo fulcral do Plano Real foi o controle da inflação, 

responsável pelo desequilíbrio dos principais índices da 

economia doméstica
2
. 

 

A implantação desse Plano estabelecera uma série de 

reformas estruturais, as quais tinham como justificativa a 

modernização da economia brasileira frente aos impactos 

da globalização. Nesse sentido, as privatizações e o 

aprofundamento da abertura comercial – ambos iniciados 

de maneira abrupta e conturbada pelo então Presidente 

Collor – corroboraram a tese de que o Brasil deveria 

modernizar seu parque industrial a fim de que uma posição 

de maior competitividade fosse conquistada. Além da 

                                                 
1
 Cervo, 2002, pp. 06-07. 

2
 CARDOSO, 2001, p.06. 
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estabilização dos preços, um efeito imediato, as medidas 

tomadas pelas autoridades responsáveis por tal Plano 

colocaram em prática uma nova fase da economia 

brasileira, visto que a instabilidade dos anos anteriores 

minava quaisquer objetivos de desenvolvimento e de 

afirmativa inserção internacional do País. 

 

Naquele período específico de sua história político-

econômica, o Brasil não desfrutava de condições propícias 

para que suas demandas internas fossem atendidas e 

viabilizadas pela política externa. A tradicional busca por 

autonomia e por desenvolvimento encontrava sérios óbices 

impostos por crises exógenas e pela própria dinâmica 

interna brasileira. 

 

Por outro lado, o entendimento de que o ponto de partida 

para uma adaptação à realidade econômica internacional 

passava por uma reestruturação de elementos da economia 

nacional conferiu ao Estado brasileiro a possibilidade de 

veicular uma estratégia de inserção internacional a longo 

prazo, cujas consequências puderam ser auferidas ao longo 

da segunda década de 1990, bem como durante os 

primeiros anos do Governo Lula (2003-2008). Entende-se, 

nesse caso, que a política externa do Governo FHC, ao 

estabelecer como prioridade reformas de cunho neoliberal, 

não significou uma interrupção dos princípios tradicionais 

da diplomacia brasileira, já que a conjuntura interna/externa 

não permitia o prosseguimento do Estado 

desenvolvimentista, tampouco a consolidação do chamado 

Estado logístico, característico da Presidência Luiz Inácio 

Lula da Silva
3
. 

 

Nas últimas décadas, o país tem-se transformado em pelo menos 

três dimensões fundamentais. E em todas as três houve 

conseqüências importantes para a política externa. Em primeiro 

lugar, o Brasil passou de um regime autoritário à democracia. Em 

segundo, abriu seus mercados de forma significativa, reduzindo 

tarifas e cortando barreiras não-tarifárias. Por fim, foi capaz de 

estabilizar a moeda, após décadas de inflação fora de controle
4
. 

 

Assim, as sucessivas transformações da política e da 

economia nacionais – democracia, abertura comercial e 

estabilização econômica – possibilitaram a gradual 

solidificação de uma mudança no posicionamento do Brasil, 

no cenário externo, de modo que sua potencialidade como 

„país emergente‟ fosse explorada e aperfeiçoada ano após 

ano. Destoa-se aqui da ideia segundo a qual o período FHC 

exacerbou o grau de subserviência propalado pelo Estado 

brasileiro com relação ao receituário neoliberal das 

potências ocidentais, ameaçando, por conseguinte, a 

autonomia do País em face da abertura econômica 

promovida na década de 1990
5
. Um dos expoentes teóricos 

dessa crítica à política externa do Governo Fernando 

Henrique é o eminente professor Amado Luiz Cervo, que 

assevera: 

                                                 
3
 CERVO, 2002. 

4
 CARDOSO, 2001, p.06. 

5
 CERVO, 2002, p.10. 

 

O Estado normal, invenção latino-americana dos anos noventa, foi 

assim denominado pelo expoente da comunidade epistêmica 

argentina, Domingo Cavallo, em 1991, quando era Ministro das 

Relações Exteriores do Governo Menem. Aspiraram ser normais os 

governos latino-americanos que se instalaram em 1989-90 na 

Argentina, Brasil, Peru, Venezuela, México e outros países menores. A 

experiência de mais de uma década revela que esse paradigma 

envolve três parâmetros de conduta: como Estado subserviente, 

submete-se às coerções do centro hegemônico do capitalismo; como 

Estado destrutivo, dissolve e aliena o núcleo central robusto da 

economia nacional e transfere renda ao exterior; como Estado 

regressivo, reserva para a nação as funções da infância social
6
. 

 

É certo que a política externa do período tratado por este 

estudo é, assim como outras, passível de críticas e de 

apontamentos que indicam diferentes graus de 

vulnerabilidades. Ademais, a partir do princípio de que as 

relações de influência mútua entre as esferas doméstica e 

externa complexificam, ainda mais, o entendimento da 

operacionalização das relações internacionais de um 

Estado, é certo afirmar que o Brasil, durante os Governos 

dos anos 1990, encontrou maiores desafios oriundos de 

fora de seus limites territoriais. Se a vulnerabilidade de sua 

economia encontrou graus maiores de sujeição às 

contingências externas, depreende-se disso que as 

oportunidades de maior integração à sociedade 

internacional foram referendadas como resultado direto das 

reformas estruturais da economia do País. De acordo com 

as palavras do então Chefe de Estado, “O Brasil não se 

sente ameaçado pelo mundo. Sentimo-nos desafiados pelo 

mundo. E há uma grande diferença entre uma ameaça e um 

desafio
7
. Fernando Henrique Cardoso destaca, ainda, a 

importância da abertura econômica, nos seguintes termos: 

 

Se nos sentíssemos ameaçados, seríamos impelidos a buscar 

proteção com o fechamento de nossas fronteiras, promovendo a 

autarquia e a auto-suficiência. Quando nos sentimos desafiados, 

somos encorajados a abrir-nos ao mundo e a usar nossa interação 

com a comunidade internacional como um meio para transformar o 

Brasil em um país melhor, de acordo com os padrões dos próprios 

brasileiros
8
. 

 

A participação do Brasil em fóruns internacionais, tais como 

a Organização Mundial do Comércio (OMC), as negociações 

colocadas em prática no âmbito do Mercosul, a disputa por 

patentes farmacêuticas – imbróglio envolvendo os Estados 

Unidos -, a manutenção da soberania nacional sobre a 

Floresta Amazônica, o vigor da diplomacia presidencial e a 

atuação externa em busca do respeito aos direitos humanos 

e ao Direito Internacional ilustram que não se pode reduzir 

a política externa brasileira, capitaneada pelos 

embaixadores Luiz Felipe Lampreia e Celso Lafer, à mera 

subserviência ideológica aos ditames das potências 

nortistas. Apesar de seus limites práticos, encontrados, ao 

longo de seus oito anos, considera-se que a conjunção de 

fatores internos e externos permitia ao Brasil restrita 

                                                 
6
 CERVO, 2002, pp.06-07. 

7
 Cardoso, 2001, p. 07. 

8
 CARDOSO, 2001, p.07. 
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autonomia, a qual fora intensificada pelo Governo posterior, 

tendo-se em vista a estabilidade econômica proveniente 

das reformas estruturais da década de 1990. 

 

Considerações Finais 

 

A continuidade da política externa brasileira pode ser vista, 

ao longo da década de 1990, com a consolidação das 

instituições democráticas, a modernização e a estabilização 

da economia nacional. Somente a partir dessas reformas é 

que o País teve a capacidade de despontar como uma 

verdadeira „economia emergente‟, defendendo de maneira 

mais ativa suas demandas e suas expectativas de 

desenvolvimento interno. A despeito das diferenças entre 

as políticas externas dos Presidentes Fernando Henrique e 

Lula da Silva, o saneamento das estruturas domésticas – 

propiciado pela consolidação do Plano Real - proporcionou 

um sentido de permanência e de aprimoramento da 

atuação brasileira frente a outros Estados e às organizações 

internacionais. 

 

Infere-se, nesse sentido, que a inexistência de um 

acentuado ponto de inflexão entre o antigo modelo 

desenvolvimentista e as posteriores atividades logísticas do 

Estado nacional contribuiu para que o Brasil usufruísse de 

um crescimento interno e de uma projeção internacional 

graduais, mas, concomitantemente, sólidas. Assim sendo, 

essa espécie de transição, responsável pelo funcionamento 

das bases de sustentação de um Estado mais atuante e 

autônomo, repercutiu na formulação da política externa 

lulista, liderada pelo Ministro Celso Amorim, de 2003 a 

2008. Mais do que isso, a permanência de objetivos básicos 

e a adaptação dos meios utilizados pela diplomacia 

brasileira explicitam o amadurecimento intelectual e 

estratégico do Ministério das Relações Exteriores, 

independentemente dos matizes político-partidários que 

circundam o sistema político interno. É válido afirmar, 

portanto, que, desde que o trajeto percorrido pela 

diplomacia de uma Nação concerne a políticas de Estado, e 

não de Governo, a possibilidade de manutenção de vias de 

desenvolvimento em prol da sociedade doméstica alarga-

se, a partir da emanação de um projeto de inserção 

internacional de longo prazo. 

 

*Guilherme Backes é Acadêmico de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), pesquisador de temas relacionados à política 

externa brasileira, ao terrorismo internacional e à história 

das relações internacionais. 
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de propriedade intelectual podem evitar a biopirataria?". Também é detentor de um mestrado em Direito 

Internacional pela Université du Québec à Montréal e de duas pós-graduações obtidas no Brasil: em direito 

internacional pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e em diplomacia e negociações pela UniBrasil. 

Como especialista em direito de propriedade intelectual, é particularmente interessado pela indústria 

farmacêutica e pelos Estados do Sul, pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (CDB), sendo membro do Núcleo de Estudos em Direito Internacional e do Núcleo de 

Pesquisa em Direito Público do MERCOSUL da Universidade Federal do Paraná. 

 

  
O Debatedouro [O.D.] – O que te motivou a estudar a 

biopirataria e o direito de propriedade intelectual?  

 

Henrique Mercer [H.M.] - Na verdade, na graduação eu já 

comecei a estudar a questão de patentes farmacêuticas que 

é uma área que sempre me interessou, principalmente, no 

quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Eu 

comecei estudando a questão da “quebra de patente” do 

governo brasileiro da medicação contra a AIDS. Enfim, o 

meu estudo de caso foi a licença compulsória de 

medicamentos e o painel Brasil-Estados Unidos por causa 

da quebra de patente da medicação da AIDS. Eu comecei 

estudando propriedade intelectual na OMC e o acordo 

TRIPS
156

, basicamente. Continuei estudando isso na minha 

primeira pós-graduação e logo em seguida teve a emenda 

do TRIPS. Com isso, na verdade, meu tema acabou meio 

que perdendo a raison d‟être. Então, como eu queira 

continuar estudando TRIPS, que é o que eu gosto, e 

medicamentos, eu achei esta outra questão que envolvia as 

duas coisas, que era a proteção por propriedade intelectual 

dos conhecimentos tradicionais que interessam à indústria 

farmacêutica. 

Então, eu comecei com isso ainda numa pós-graduação no 

Brasil, sendo um trabalho menor, uma monografia de pós-

graduação. Depois, desenvolvi o tema de forma mais 

aprofundada no primeiro mestrado na UQAM com a 

questão de pesquisa: “Por que proteger os conhecimentos 

tradicionais por propriedade intelectual?” O objetivo era 

saber se era aplicável ou não porque tem muita doutrina 

que defende que eles são incompatíveis. Enfim, eu sou da 

teoria que propriedade intelectual se aplica neste caso. 

Assim, defendi isso no mestrado usando a análise 

                                                 
156

 Também conhecido como Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da 

Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC). 

econômica do direito, a teoria dos jogos, o dilema do 

prisioneiro, para justificar meu posicionamento. Porém, no 

mestrado, não coube analisar quais seriam os mecanismos 

de proteção intelectual que poderiam proteger os 

conhecimentos tradicionais. Esta análise eu a faço no 

doutorado. Devido aos limites do doutorado, eu estudo 

somente os mecanismos de proteção intelectual relativos 

ao acesso e repartição de benefícios dos sistemas da 

América Latina. A princípio, Costa Rica e Peru que são, pelo 

menos no papel, os dois sistemas sul-americanos mais 

evoluídos ou mais eficientes. 

O.D. – Antes de continuar o senhor pode precisar para o 

nosso leitor o que são conhecimentos tradicionais (CT)? 

H.M. - Não tem um conceito preciso. É um conceito bem 

amplo. Nenhuma convenção internacional define CT. A 

Convenção sobre a diversidade biológica não fala sobre os 

CT. Ela usa uma vez só esta expressão se referindo mais 

sobre os modos de vida das comunidades tradicionais. 

Basicamente, os CT são conhecimentos que passam de 

geração em geração: conhecimentos indígenas, tradicionais, 

ecológicos, enfim, há outros termos. Eu uso CT. É uma 

expressão que é forte, principalmente no Brasil, onde se 

tem comunidades indígenas e comunidades locais que 

juntas são o que se chama de comunidade tradicional, 

como os quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, dentre 

outros. É basicamente o conhecimento que essas 

comunidades têm: medicinal, de agricultura e folclore. 

Apesar de que, hoje em dia, na Organização Mundial de 

Propriedade Intelectual (OMPI), eles dividem CT, recursos 

genéticos e folclore (danças e rituais) como coisas 

separadas. Então, são conhecimentos, que sim, servem à 

indústria farmacêutica, cosmética, agricultura, química.  
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Aqui no Canadá, muito se vê esses conhecimentos em 

pinturas rupestres. Aqueles totens que, quando são 

produzidos por indústrias, não respeitam os direitos de 

propriedade intelectual dos autores, que são as tribos 

indígenas que fizeram aquilo originalmente. Na Austrália, 

também se tem esse problema com os aborígenes. No 

Brasil, tem-se, em algum nível, mas não se faz tanta 

camiseta. Isto já é uma questão de direito autoral, o que 

não é o foco do meu estudo. O meu foco são a indústria 

farmacêutica, as patentes e, em alguns casos, como lidar 

com indicação geográfica. 

O.D. – A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) 

data de 1992. Ela estabeleceu regras e normas para a 

exploração dos conhecimentos tradicionais e da 

biodiversidade. Como você avalia o progresso do 

debate internacional para a proteção de patentes e dos 

conhecimentos tradicionais? 

H.M. - Acho que tem vários trunfos da CDB, principalmente, 

trazer à tona, para o público em geral a questão do 

desenvolvimento sustentável, o tratado de Kyoto, a 

mudança climática que são até mais populares do que a 

questão dos CT e dos recursos genéticos. Na verdade, na 

ECO-92, seriam essas duas convenções, se não me engano: 

a Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança 

do Clima e a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB). A CDB se preocupa com os recursos genéticos. Mas 

o que ela faz, principalmente no artigo 8(j), ela diz que os 

CT são um elemento da biodiversidade e, na doutrina, eles 

são um elemento da biodiversidade e um instrumento de 

proteção da biodiversidade.  

Teoricamente, grande parte dos CT é um modo de vida 

sustentável. Então, eles representam o modo pelo qual você 

pode utilizar os recursos da biodiversidade de uma forma 

sustentável. Obviamente, nestes 20 anos, o debate evoluiu 

bastante, tanto no meio acadêmico quanto na prática: o 

interesse dos países em ter uma legislação e se darem 

conta do valor dos CT, os recursos genéticos e dos CT 

associados e também o debate internacional por causa do 

interesse ou da compreensão econômica de que o negócio 

vale dinheiro. Hoje em dia, tem-se uma discussão no seio 

da própria CDB, existe um grupo de trabalho sobre o art. 8j 

que está parado há muito tempo, mas existe. A própria 

convenção, nos artigos 15 e 16,  faz menção quanto utilizar 

a PI para proteger os recursos da biodiversidade que 

podem ser interpretados de maneira a incluir os CT.  

Depois, temos em 2010, com o protocolo de Nagoya sobre 

o acesso e a repartição dos benefícios que também faz 

referência à PI e trata dos CT. Na declaração de Doha, tem-

se o parágrafo 19 que estabelece que o TRIPS tem que 

analisar a relação dele com a CDB trazendo também esta 

questão para junto da OMC que tem um mandato de 

discussão e não de negociação de como proteger recursos 

naturais. O TRIPS a principio não fala dos CT, mas tem esta 

discussão em seu mandato, principalmente, quanto à 

revelação da origem do recurso ou do conhecimento, como 

exigência para outorgar patentes. Agora, depende de 

quando e como a rodada de Doha vai acabar para ver se no 

futuro haverá um mandato de negociação. Existem 

propostas de emenda ao TRIPS para incluir os CT, para 

incluir a revelação de origem dos CT e dos recursos 

biogenéticos como critério ou condição para conceder a 

patentes.  

Na OMPI, existe um comitê intergovernamental que discute 

um tratado ou vários tratados para proteção de recursos 

biogenéticos, CT e folclore. Ainda não está decidido se vai 

ser um tratado só, ou se serão três tratados diferentes. A 

natureza deste instrumento também é incerta: se vai ser um 

tratado soft law ou hard law. Os países do sul querem hard 

law. Os países do norte querem soft law. Essa é a briga 

também para não colocar os CT na OMC porque, se assim o 

fizer, na OMC, todo mundo vai ter que obedecer. Então, 

tem uma evolução. É um assunto que está acontecendo. 

Terá um encontro agora em abril de 2013, na OMPI, para 

discutir o instrumento internacional sobre CT. 

O.D. – A partir da ECO-92, muito se fala da preservação 

do meio ambiente assim como conservação e promoção 

do uso da diversidade genética. Mesmo assim, 

problemas com patentes e registros de marcas de 

produtos naturais são comuns. Casos como o Cupuaçu e 

a patente japonesa ainda existem. Em meio a esta 

dinâmica de mercado, propulsada por interesses 

econômicos, quais são os meios legais que um país pode 

recorrer e pedir uma quebra de patentes na esfera 

internacional? 

H.M. – No caso do cupuaçu não seria uma quebra de 

patente. É uma questão de marca e não de patente. 

Teoricamente, o governo japonês não tem a menor 

obrigação de saber que cupuaçu é o nome de uma planta. 

O que eles têm que fazer é prever na sua legislação que, se 

o Brasil entrar com um processo e provar que cupuaçu é o 

nome de uma planta, o governo japonês deverá anular o 

registro da marca. É o que acontece na maioria dos países. 

Não só neste caso do cupuaçu, mas tem um caso de outra 

planta peruana, a do Macca, que é uma questão de patente. 

Então, é óbvio que é uma questão de legislação nacional. 

Mesmo que tenhamos um tratado internacional, cabe a 

cada Estado implementar e cabe a ele se precaver, ter uma 

base de dados. No caso do cupuaçu especificamente, que é 

um caso de nome e de marca, se torna mais simples de 

reverter do que, por exemplo, a questão da Gradiente agora 

com o Iphone no Brasil. No cupuaçu, tinha-se o interesse 

financeiro, mas cabe ao governo brasileiro negociar com o 

governo japonês uma solução. 

O.D. – E no caso que uma patente farmacêutica se 

baseie em determinados CT de um país e a partir dela 

uma empresa desenvolve um produto e este produto é 

comercializado internacionalmente, inclusive, no país de 

origem da patente: a empresa farmacêutica, que pode 
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ser estrangeira, ela ganhar dinheiro desta maneira? Até 

no país ao qual explorou os seus CT? 

H.M – A primeira questão é: ela explorou mesmo? O país 

tinha uma legislação que a proibia de fazer isso ou não? 

Estamos num momento em que os países estão se dando 

conta que eles têm que ter uma legislação nacional para 

defender seus interesses quanto aos CT. O Peru tem uma e 

a Costa Rica também. O Brasil tem uma medida provisória 

(MP) que estabelece como isso funciona. Primeiro: se tinha 

esses critérios: a empresa respeitou os critérios para 

adquirir este conhecimento? Então, temos que analisar, se 

ela respeitou ou não estes critérios. Se ela respeitou, está 

certo, não tem contravenção alguma. Agora, se a lei 

aplicada é boa ou não, daí é uma questão que a gente vai 

estudar se as comunidades têm que discutir com o 

governo. Mas, se a empresa conseguiu a patente seguindo 

o caminho da lei, não tem biopirataria nenhuma. Agora, se 

não tinha lei no país de origem do recurso genético, 

teoricamente, ela pode fazer o que bem quiser.  

Assim, cabe aos países que não são necessariamente a 

fonte dos CT, ou seja, os países onde estão sediadas as 

indústrias farmacêuticas, de ter uma legislação também 

para a proteção dos CT. Desta forma, a empresa tem que 

respeitar estas regras onde for registrar a patente. E na 

verdade, patente é uma coisa nacional. Cada país tem suas 

regras. Em cada país que a empresa queira ter patente de 

um medicamento, por exemplo, ela deverá cumprir e se 

adequar à legislação de todos estes países para ter o 

registro de patente e provar que ela conseguiu os CT 

legalmente. 

Temos a tendência de pensar que biopirataria é um 

problema internacional, que é alguém de fora que vem 

fazer isso dentro. Não! Isso também acontece, mas, 

também temos a biopirataria interna. Empresas brasileiras 

que exploram as comunidades brasileiras e não pagam e 

registram como se fossem conhecimento delas. Então, 

biopirataria não é um problema só internacional, é um 

problema sério internamente também. 

O.D. – Até que ponto o acordo sobre os aspectos de 

direito de propriedade intelectual da OMC se mostra 

eficaz como intermediador do debate sobre a 

biopirataria e apropriação ilegal dos conhecimentos 

tradicionais? 

H.M. – A princípio, o TRIPS é eficiente no que ele se propõe 

a proteger. Aliás, os acordos da OMC em geral são, porque 

eles são basicamente hard law. O TRIPS funciona 

relativamente bem sendo um meio eficaz de incluir a 

proteção dos CT, tendo também um mandato de discussão. 

Assim, quem sabe um dia, isto se transforme em um 

mandato de negociação, uma emenda para incluir a 

revelação de país de origem do recurso genético e do 

conhecimento. Poderia incluir também, a exigência de 

provar o acordo de acesso e de repartição de benefícios. Ou 

seja, que essa empresa tinha autorização para acessar o 

recurso de conhecimento e que deu algo em troca do 

conhecimento adquirido. Isso dependerá da legislação de 

cada país, mas como alternativa: poderá ser paga na hora, 

ou com uma promessa de royalties, ou ainda com 

participação sobre os lucros, ou, até mesmo, permitindo o 

acesso no caso dos medicamentos - aquela comunidade, 

ou aquele país, receberá aquele medicamento 

gratuitamente ou com preço reduzido. 

O.D. – O que foi o caso do medicamento da AIDS para a 

relação Brasil e EUA? 

H.M. – Foi a previsão da legislação brasileira de licença 

compulsória (“quebra de patente”) de um medicamento. 

Essa situação não tinha relação alguma com os CT. Mas, o 

importante é: uma vez que este CT é protegido – seja por 

propriedade intelectual, por patente ou por algum novo 

mecanismo de PI – principalmente se esta proteção vier em 

forma patente, isso se tornará público. A grande vantagem 

é que se terá algo protegido. Assim, por mais que a 

comunidade diga que este CT exista e que ele pode ser útil, 

como uma planta para curar uma determinada doença, 

então, poderia aplicar a licença compulsória e obrigar a 

comunidade a dividir esse CT publicamente, para 

desenvolver este remédio. Óbvio que ela teria uma 

compensação, do mesmo jeito que nos medicamentos para 

a AIDS, os laboratórios têm uma compensação. 

Salvo engano, o Brasil só quebrou uma patente. Com isso, 

tem que compensar e pagar royalties às empresas que a 

registraram. A quebra de patente ocorre por duas razões: 

por uma questão de emergência e necessidade pública, ou 

quando o detentor da patente não a usa. Se ele tem esta 

patente e não a usa e ela é necessária para a população, 

normalmente, o governo dará um tempo para a empresa 

produzir este medicamento, ou, então, o governo pode 

licenciar compulsoriamente para sua produção em outros 

laboratórios. Isto é uma locubração para daqui a muitos 

anos e deverá acontecer somente quando os CT forem 

protegidos. 

O.D – Você acredita que com o tempo, intermediadores 

como o TRIPS podem trazer resultados positivos para 

este debate? 

H.M. – Sim. Talvez, quanto ao TRIPS não ao debate, mas ele 

pode trazer resultados. Se o TRIPS adotar qualquer medida 

para a proteção dos CT, ela deverá ser adotada por todos 

os países membros da OMC. Então, esta proteção, no 

[âmbito] internacional se torna nacional, de forma a ser 

similar ou homogenia em todos os países membros já que 

se tem que pedir a patente em cada país. Então, neste 

sentido, o pouco que se faz no TRIPS melhorará a situação 

atual, ou seja, vai impedir ou vai dificultar a biopirataria. 

O.D. – Uma das principais beneficiárias dos 

conhecimentos tradicionais e da biodiversidade é a 
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indústria farmacêutica. Como você enxerga o lobbying 

desta indústria nos debates internacionais quanto à 

proteção intelectual dos conhecimentos tradicionais e 

da biodiversidade? Até que ponto a biotecnologia 

favorece ou reduz a prática da biopirataria? 

H.M. – Eles têm um lobbying muito forte, superativo 

principalmente na OMPI e na OMC para tentar evitar que a 

discussão sobre os CT entrem no TRIPS. Eles estão 

conseguindo até agora. O fato de se discutir na OMPI e não 

na OMC e de que os países desenvolvidos querem guardar 

esta questão na OMPI, suponho, e isto, é suposição minha, 

que em grande parte seja um resultado do lobby deles.  

Por outro lado, a questão dos CT reduz muito o custo da 

indústria farmacêutica na questão de Pesquisa & 

Desenvolvimento porque reduz o custo do tempo deles 

para a bioprospecção. A maioria das grandes farmacêuticas 

parou com os seus programas de bioprospecção e estão 

trabalhando ou com acordos específicos. Por exemplo, a 

Merck na Costa Rica, eles terceirizam a bioprospecção, 

onde eles trabalham junto aos jardins botânicos, 

exatamente para não correr o risco de ter uma acusação de 

biopirataria que prejudique sua imagem. Outra hipótese é 

que esta indústria está trabalhando com o material que ela 

recolheu muitos anos atrás e que eles ainda têm amostras. 

Não estou dizendo que eles pararam de fazer. Não estou 

dizendo que eles mudaram. Talvez, tenham mudado a 

maneira de usar os recursos genéticos. Talvez, eles estejam 

trabalhando de uma maneira que eles não necessitem tanto 

dos CT. Para deixar claro na entrevista, assim como na 

minha pesquisa, eu estou falando de biopirataria de CT e 

não de biopirataria de recursos genéticos. 

Mas, o lobby é forte. 

O.D. – Com o movimento de globalização e a presença 

de empresas multinacionais, a biopirataria se tornou 

uma ameaça para os países ricos em biodiversidade. 

Quais estratégias um país pode adotar para se defender 

da biopirataria?  

H.M. – Biopirataria é um termo amplo também. 

Teoricamente, o fato [...] dos espanhóis se apropriaram do 

milho e da batata e tudo isso que aconteceu no período da 

colonização com o pau-brasil seria o que hoje a gente 

chamaria de biopirataria.  

No entanto, o fato da indústria biotecnológica necessitar de 

matéria-prima, com certeza é um incentivo à biopirataira, 

mas não só biopirataira. Não que a indústria seja um vilão. É 

uma indústria útil para todo mundo. Cabe aos governos 

regulamentar como ela vai atuar. Se tiver leis, esta indústria 

tem que respeitá-las. Se não, na ausência da lei, existe uma 

moral, agora, se a indústria tem ou não, aí já é outra coisa. 

O.D – É sabido que os biopiratas agem muitas vezes 

disfarçados de cientistas, biólogos e que eles colhem 

amostras que são transportadas de forma ilegal para o 

exterior. Quais seriam as estratégias que um país pode 

adotar para se defender de práticas ilegais ou até 

mesmo da biopirataria? 

H.M – Primeiro adotar uma legislação interna, para 

regulamentar o acesso e a repartição de benefícios: quem 

dará a autorização, a quem cabe dar a autorização. 

Normalmente, quanto ao recurso biogenético, cabe ao 

Estado. No entanto, no conhecimento tradicional, tem-se 

uma discussão: se é a comunidade, se é o Estado, a quem 

cabe dar essa autorização? Enfim. Mas tem que estar 

regulamentado como funciona. Este é o primeiro passo.  

Segundo passo para a proteção, é ser ativo nos fóruns 

internacionais pra criar uma legislação internacional que 

seja adotada por todos os Estados para evitar a biopirataria. 

Assim, será permitido pedir a anulação de uma patente e de 

outros direitos de propriedade intelectual que tenham sido 

concedidos com base em um conhecimento adquirido 

ilegalmente, de uma maneira que não respeitou a legislação 

do Estado de origem.  

Terceiro passo é conscientizar as comunidades detentoras 

dos CT do que pode acontecer. Então, tem que se fazer um 

trabalho de formação até para que esfas comunidades 

possam participar do debate tanto da legislação nacional 

quanto da legislação internacional, elas têm que ser 

consultadas. Também é uma lei de mercado: de se ter 

indústria nacional, indústria internacional competindo. 

Quero frisar mais uma vez que o problema não é só 

internacional porque, de uma forma geral, nós pensamos 

que a maioria dos países ricos em biodiversidade não tem 

uma indústria farmacêutica própria, então, por isso, 

acabamos nos vendo como vítimas da biopirataria 

internacional. No caso do Brasil em específico, a indústria 

nacional é um grande problema. Temos uma indústria 

farmacêutica e cosmética que é forte, e que usa, abusa e 

pratica biopirataria na mesma escala que a indústria 

internacional. 

O.D. – Muitos países criaram legislações para proteger 

sua biodiversidade do ataque da biopiratira. Em sua 

opinião, essas legislações são, de alguma forma, 

soluções efetivas no combate a este problema? 

 

H.M. – Sim. Porém é preciso um sistema de verdade que 

não fique só no papel. Um sistema de proteção legal e 

prático e uma burocracia que não seja burra. Você está 

tentando evitar que as pessoas roubem o conhecimento, 

que elas sigam as vias legais. Porém, elas irão seguir as vias 

legais para ganhar dinheiro e neste caminho, o governo 

também quer tirar sua parte e a comunidade também. 

Então, tem que estabelecer uma burocracia que funcione, 

um sistema que funcione e que não vai desestimular as 

pessoas a seguir-lo ou, ainda pior, estimular as pessoas à 

tentar contorná-lo. Um sistema funcional que tem que ser 
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desenvolvido – essas leis, tudo – a partir de discussões com 

as comunidades, com as partes interessadas. Elas também 

têm que ter um assento no órgão que irá decidir quem terá 

acesso ou não a este CT. Fora isso, uma questão paliativa, 

não jurídica, é a criação de base de dados dos CT, 

diferenciando os que já estão em domínio público para 

evitar problemas como é o caso da Ayahuasca que é o chá 

do Santo Daime. Esse chá é usado em vários países da 

América Latina para várias coisas e foi patenteado. Então, 

tem-se todo um trabalho para provar que este 

conhecimento, que foi patenteado, já estava em domínio 

público, portanto, é algo que não cabe patente. 

 

O.D. – O que é de domínio público e o que pode se 

tornar patente ou PI?  

 

H.M. - Domínio público não deixa de ser um conceito de PI. 

É mais o que é uso corrente.  

 

O que não é domínio público é aquilo que só aquela 

comunidade sabe. Aquela planta que tem aquele uso 

específico. Aquela florzinha que funciona pra quando você 

tem sintomas do que para gente seria malária, quando você 

é picado por tal bicho e que só aquela comunidade sabe 

isso. Então, o conhecimento dela é o que vale. A empresa 

farmacêutica vai perguntar a você para o quê serve aquela 

plantinha e alguém dessa comunidade vai explicar. Então, 

este é o CT a ser protegido. É aí que está o lucro. Agora 

pegar a planta, o pau-brasil, que todo mundo sabe que se 

raspar vai virar tinta aí, então, é uma questão de proteção 

só que de recursos genéticos. Você não precisa de alguém 

da comunidade para explicar isso. 

 

O.D. – O chimarrão no sul do Brasil é um chá, mas em 

algumas universidades, ele é estudado como uma 

alternativa para reduzir o colesterol. Quando começa a 

se estudar a erva-mate, como ela pode se tornar uma 

patente? 

 

H.M – Aí nós não estamos falando de conhecimento 

tradicional. Estamos falando dos recursos genéticos. A erva-

mate hoje em dia, todo mundo planta e não é só a 

comunidade que produz. Então, já não se tem uma 

discussão sobre o conhecimento tradicional. Seria só sobre 

o recurso. Mas, ainda assim, são sobre recursos que você 

pode produzir e que você tem acesso.  

 

Agora, o que eles desenvolverem e descobrirem partir 

daquilo, digamos que seja bom para o colesterol, eles vão 

patentear. Então, este conhecimento será de quem o 

desenvolveu. O problema do recurso é o seguinte: uma 

planta típica do Brasil que alguém foi lá e se apropriou dela, 

sem ajuda de uma comunidade, ou seja, não tem problema 

de proteção de CT, pois é só um recurso genético. Agora, 

levou esta planta para a Suíça ou para algum outro país 

desenvolvido, para um laboratório, fez a pesquisa e 

descobriu que aquilo é bom para o colesterol, então, o que 

se propõe é confirmar a origem da planta, onde ele 

conseguiu aquela planta e, assim, esta empresa teria que 

devolver algum benefício para o país de origem da planta. 

O.D. – Você conhece algum país na América Latina que 

tenha se tornado um exemplo no combate a estes 

problemas pela sua legislação ou por outras medidas 

preventivas e de combate à biopirataria? 

H.M. – Costa Rica tem uma legislação avançada. O mais 

interessante da Costa Rica é a existência de um instituto, 

um órgão nacional que se chama INB - Instituto Nacional 

da Biodiversidade. Este órgão estabelece acordos com 

muitas empresas. O mais famoso deles é o que eles têm 

com a Merck que é um acordo de bioprospecção. Estes 

acordos funcionam mais ou menos assim: a Merck paga um 

montante em dinheiro para ter acesso durante certo 

período de tempo a um determinado território. Tem-se um 

valor que é cobrado adiantado da empresa e que é 

utilizado para o desenvolvimento de tecnologia no local, 

para os povos locais. E, se não me engano, caso saia algum 

produto desta bioprospecção, a comunidade ou o país, vai 

receber uma parte dos royalties. Existe um fundo 

governamental para controlar tudo isso. 

No Peru, a legislação em si também é muito avançada com 

relação aos CT principalmente. É um sistema que tem uma 

lei específica de proteção dos CT. Eles também estabelecem 

um fundo que é para onde vão os royalties, sendo 

administrado e depois redistribuído para as comunidades 

beneficiadas. Porém, existe certa crítica em dar isso para um 

fundo e não diretamente para a comunidade. Mas, tem que 

se pensar também que algumas comunidades não têm 

conceito de dinheiro, pois elas não são capitalistas e não 

lidam com dinheiro. E outra, alguns conhecimentos estão 

presentes e são de várias comunidades, são CT 

compartilhados, então se tem que fazer um rateio dos 

royalties.  

Assim, estas duas legislações destes dois países são 

legislações consideradas boas no que tange os CT. Pois, 

mostram que estes países têm a noção da riqueza e que 

eles estão se preparando tanto para usufruir quanto para 

proteger e beneficiar-se desses CT. 

O.D. – Quando você fala uma legislação boa, você fala 

que o país tem mecanismos de proteção? 

H.M. – Exatamente. 

O.D. - Como você avalia o caso brasileiro? Quais são as 

barreiras para aplicar determinada legislação no Brasil? 

O que podemos tirar de exemplos de outros países?  

H.M. - Acho que não tem barreira alguma. O Brasil está há 

anos tentando discutir uma lei de acesso à biodiversidade 

para substituir a medida provisória (MP) existente. Acredito 

que se tem que pegar o que existe de bom nas legislações 

desses países e incluir numa legislação brasileira. Porém, 
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sem se esquecer de ter um debate com as comunidades, 

com todos os envolvidos, com a sociedade em geral e fazer 

isso seguindo o processo legislativo brasileiro: elaborar o 

projeto de lei, mandar para o congresso, e não 

simplesmente por MP sem escutar ninguém. Então, já 

tiveram vários projetos dessa natureza. Se não me engano, 

tem um que está sendo discutido agora. Então, o Brasil tem 

mais é que se inspirar na legislação desses países mesmo. 

O.D. – Você conhece algum outros casos de países que 

tenham uma boa legislação quanto aos CT? 

H.M. – A legislação das Filipinas é boa. O Panamá tem uma 

legislação voltada em parte para os direitos autorais, 

folclores e rituais, porém ele não tem uma legislação boa 

no que toca os CT que interessam a indústria farmacêutica. 

Quanto à proteção de conhecimentos tradicionais, 

principalmente quanto aos rituais religiosos, a legislação é 

interessante. 

O.D. – Você optou por estudar este assunto no Canadá. 

Sabe-se que o Canadá, querendo ou não, é um país que 

assinou Kyoto e deixou Kyoto de lado. Ao mesmo 

tempo, ele tem uma legislação relativamente boa com 

relação a patentes e PI. O quê para você foi mais 

importante ao estudar este tema no Canadá? O que isso 

trouxe para você? Quais foram as vantagens que você 

viu? 

H.M. – É diferente você estudar num país como o Canadá, 

porque a gente sempre pensa que CT e biodiversidade só 

existem em países mega diversos que na maioria são países 

do sul. Quando estamos no Brasil, por exemplo, é fácil ser 

vítima da biopirataria, ser vítima do capitalismo, e tomar 

essa posição de vítima. Estando fora, você consegue 

analisar mais friamente, você vê o ponto de vista do outro 

lado. Primeiro, tem que se proteger, claro que tem que 

proteger, mas tem que proteger não só do capitalista 

internacional, mas também do nacional.  

No Canadá, estamos em um país que é grande, que tem 

comunidades indígenas que, em minha opinião, se fez pior 

com elas do que o próprio Brasil fez com as suas. São 

comunidades que também não são protegidas e o que 

sobrou delas, numa outra esfera que não tem relação com a 

indústria farmacêutica. Eles têm problemas com questões 

relativas aos CT, aos modos de vida tradicionais dessas 

comunidades e de como proteger isso. O Canadá é um país 

que soube muito bem lucrar e se beneficiar com a emenda 

da OMC e da questão dos medicamentos para a AIDS. E é 

um país que tem uma preocupação ambiental. Até porque 

eles têm todo o Ártico, que é uma questão forte por causa 

das consequências do aquecimento global impactando os 

CT das populações aborígenes locais, os Inuits, os povos do 

Ártico. Eles são prejudicados por causa do aquecimento 

global, pois não têm mais aquele bichinho, não têm mais 

aquele 18° tom de branco, e então, o CT deixa de existir, 

deixa de ser transmitido, deixa de ter uma razão de ser para 

as gerações futuras. Eles têm outra relação com os CT. 

Porém, é um país onde, na academia, pelo menos, há 

grande preocupação com a questão de conhecimentos 

tradicionais, uma preocupação ambiental e existe a 

preocupação por parte do governo com as populações 

tradicionais. Então, não é um país tão diferente do Brasil, 

mas é um país rico. 

O.D. – Esse conhecimento teórico, acadêmico, você 

pôde trazer bastante para o seu trabalho? 

É. É diferente de você fazer um doutorado, estudar esta 

questão em Portugal onde não tem uma comunidade 

tradicional, na Suíça. A Noruega ainda tem uma 

comunidade tradicional que são os Samis, que também é 

uma minoria que sofreu muito, sofreu massacre e que tem 

o conhecimento deles. Mas, enfim, a Suíça seria 

interessante pela indústria farmacêutica. Mas, o Canadá tem 

indústria farmacêutica e tem as comunidades tradicionais. 

 

O.D. – Muito obrigado, Sr. Mercer, por ter aceitado 

nosso convite. 

H.M. – Sou eu quem agradece. 

 

*Ricardo Breda Consulim, que conduziu esta entrevista, é 

assessor editorial d‟O Debatedouro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODEBATEDOURO.com| MARÇO 2013| EDIÇÃO 82 |ISSN 1678-6637 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAONTO SEÇÃO 



 

ODEBATEDOURO.com| MARÇO 2013| EDIÇÃO 82 |ISSN 1678-6637 

53 

 

 
NA RELAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE,  
QUEM DÁ AS CARTAS? 
 

 
 
“A MERCANTILIZAÇÃO PREDATÓRIA OU DE MÁ-FÉ DOS RECURSOS NATURAIS 
DESENCADEIA DESDOBRAMENTOS NEGATIVOS RELEVANTES” 
 

Adriano Smolarek*  

 

 

 
O debate sobre biotecnologia é necessário e precisa ser 

incentivado. Os interesses daqueles que formam parte dos 

projetos de pesquisas no ramo precisam de maior 

regulamentação. A preservação ambiental merece mais 

guarida de todas as esferas e estratos sociais produtivos. E o 

combate às práticas degradantes têm de ser implementado. 

Conclusão inicial para uma conjuntura desafortunadamente 

engessada. As razões do já exposto seguem.  

 

A humanidade experimenta o boom tecnológico da 

globalização. Benefícios são percebidos, malefícios são 

sentidos. A biotecnologia impulsiona a medicina, a indústria, 

a agricultura, a mineração, a pecuária e diversos outros 

ramos tecnológico-sociais. Em especial, os fármacos e os 

cosméticos diversificam a utilidade das propriedades 

químicas dos componentes naturais, adaptando-os às mais 

diversas possibilidades. A agricultura desenvolve 

modificações genéticas nas plantas de modo a torná-las 

mais produtivas e resistentes aos fatores de risco. Embora 

tais práticas representem alta lucratividade, e que já haja 

massiva difusão em âmbito global, não se pode prever o 

que tais miscigenações químicas e modificações genéticas 

representarão ao bem estar social, no longo prazo. As 

chamadas externalidades negativas, já se tornaram parte de 

nossa realidade.  

 

Inegavelmente, o planeta padece com uma crise ecológica. 

O empobrecimento da biodiversidade mundial já é, per se, 

um fator de enormes proporções e cujos danos em nossa 

existência não se pode mensurar em absoluto. A exploração 

desenfreada de recursos naturais e a mercantilização 

predatória ou de má-fé dos recursos naturais desencadeia 

desdobramentos negativos relevantes.  

 

Atitudes políticas de viés internacional são tomadas em 

detrimento da preservação, mas ainda sofrem resistência 

dos maiores mercados poluidores globais. O Estado 

nacional - amplamente enfraquecido pela 

transnacionalidade das empresas -, que, por vezes detêm 

parca regulamentação jurídica sobre a exploração de seus 

recursos naturais ou mesmo não possui organização 

suficiente para fiscalizar o extrativismo biológico em seu 

território por empresas internacionais – tendo sua soberania 

claramente violada -, põe a conjuntura à mercê dos 

complexos interesses individuais inerentes aos sujeitos que 

participam dos projetos de pesquisa ou de uma elite 

empresária. Assim, pois, resulta engessado o cenário. Daí 

urge a necessidade da discussão premente sobre a 

biotecnologia.  

 

Avançar sempre: conscientes da preservação! A natureza 

está muito além do homem. Até mesmo o avassalador 

sistema econômico atual, reconhecidas suas carências, 

possui suas bases, em clara dependência ao bem estar 

natural. Isto não significa que esta opinião, à titulo 

exclusivamente pessoal, se coadune absolutamente à 

retórica verde, nem que se oponha à dos numulários do 

neoliberalismo. O equilíbrio é possível. O avanço é vital. A 

temática é profunda e a conclusão deve estar acima de 

razões pessoais, unicamente. A conclusão de cada um dita o 

que se deve fazer. Tal atitude, portanto, vem na cabeça de 

cada um, assim como neste contraponto: no início. 

 
*Adriano Smolarek é assessor editorial d‟O Debatedouro.
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“A VULNERABILIDADE DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA NÃO PODE SER CLAMADA COMO 

OBSTÁCULO AO PROGRESSO TECNOLÓGICO” 
 

por Rafael Silva*

  

 
 

A história da humanidade se confunde com a trajetória do 

desenvolvimento tecnológico. Adotando uma abordagem 

didática, é possível citar o controle do fogo e invenções como a 

roda, a máquina a vapor, a eletricidade e a Internet como 

marcos tecnológicos e historicamente paradigmáticos. 

 

A despeito de o tempo recente ser considerado o tempo do 

imediatismo no qual se observa uma escala veloz de 

construção e disseminação de novas tecnologias, este também 

é o tempo em que se vê intensificada de maneira consistente a 

complexidade dos processos de desenvolvimento tecnológico. 

Estas são constatações contemporâneas e não são excludentes. 

 

As biotecnologias, talvez, sejam as searas que melhor 

exemplificam as relações questionáveis entre espaço, tempo e 

tecnologia. Enquanto a comunidade empresarial e os 

governantes de países ricos e pobres têm endossado o 

discurso (ou o apelo) em prol da inovação tecnológica, frações 

da comunidade científica, dos ambientalistas e dos juristas têm 

levantado bandeiras que acirram debates históricos e atuais 

sobre a posse, o lucro e a exploração de conhecimentos 

tradicionais e pesquisas sobre a biodiversidade. 

 

Estes debates são descritos por palavras-chave como 

biopirataria, looby, royalties, patentes e propriedade intelectual 

e encontram na ausência de acordos internacionais eficientes 

ou amplamente aceitos sua fonte para o surgimento de 

problemas e obstáculos. 

 

O ritmo vagaroso de criação e implementação de legislações 

nacionais e as frágeis relações internacionais que tratam do 

aparelhamento jurídico e comercial para o registro, o 

patenteamento e a cooperação científica são algumas das 

barreira que impedem que as pesquisas e a própria produção 

de tecnologias capazes de dinamizar as monstruosas indústrias 

farmacêutica e de ciências da vida, por exemplo, atinjam o 

potencial máximo possível.  

 

Na companhia destas barreiras estão os movimentos 

nacionalistas, o temor à consolidação de regimes 

contemporâneos de exploração „colonialista‟ e a questão dos 

direitos autorais e do lucro. Neste ínterim, o discurso a favor da 

preservação ambiental emitido por ambientalistas e 

simpatizantes da causa sustentável é um dos mais repetidos. 

Este tipo de discurso, altamente mutável, diga-se de passagem, 

corrobora para o retardamento da descoberta de novas 

possibilidades de desenvolvimento tecnológico, 

principalmente, porque além de ter potencial apelativo, ativa o 

lado passional de algumas questões ao trazer para os holofotes 

a questão da preservação das comunidades locais e dos 

conhecimentos tradicionais.  

 

Os objetivos e os resultados do discurso ambiental frente ao 

desenvolvimento de biotecnologias são relevantes e não é uma 

pretensão que uma crítica negativa recaia sobre estes, mas sim 

sobre a forma como este discurso é modelado, em geral, por 

organizações não governamentais, muitas, inclusive, de origem 

e razão duvidosas. 

 

Neste sentido, o que merece atenção é a tentativa de alguns 

destes discursos de cristalizar o raciocínio de que não há 

desenvolvimento de tecnologias e produtos intensivos em 

biodiversidade sem exploração ou danificação da natureza. Este 

é um mito que faz corroborar o insucesso de iniciativas que 

tentam regulamentar a atividade de pesquisa em regiões como 

a Amazônia, por exemplo.  

 

O insucesso de projetos de regulamentação, a sua vez, dá 

brechas para ações de biopirataria que chegam, até mesmo, a 

ser relacionadas à atuação das mesmas ONGs que a 

denunciam1, beirando o maquiavelismo. 

 

O „X da questão‟ não está em uma dicotomia insuperável entre 

biodiversidade e tecnologia, e nem na relação de vantagens 

entre uma empresa estrangeira e uma „vulnerável‟ comunidade 

tradicional que terá sua fauna, sua flora e seu conhecimento 

explorados economicamente. O problema está na ausência de 

regulamentações que protejam de modo eficiente os direitos 

de uso da biodiversidade para fins tecnológicos. Acirrar 

dicotomias e temores não parece ser o caminho mais certo. 

 

A vulnerabilidade da diversidade biológica não pode ser 

clamada como obstáculo ao progresso tecnológico, mas sim 

encarada como um erro que deve ser corrigido. O estágio atual 

do progresso humano, assim como todos os anteriores, carece 

de inovações tecnológicas e não compete ao discurso 

ambientalista impedir que estas ocorram, mas sim garantir que 

elas aconteçam de acordo com premissas básicas e sofisticadas 

de respeito à natureza, à cultura e à economia local. Premissas 

estas que devem estar pautadas na coerência, eficiência e 

harmonia com sistemas de proteção intelectual de alcance 

global.  

 

*Rafael Silva é editor-executivo d‟O Debatedouro.

                                                 
1
 Em 2008 a ABIN investigou ONGs por biopirataria.  Em relatório enviado ao 

Ministério da Justiça para amparar a operação de combate à biopirataria, 

compra ilegal de terras, interferência indevida em áreas indígenas e 

exploração de recursos minerais, listou-se pelo menos 25 organizações não-

governamentais (ONGs) com atuação na Amazônia e que foram investigadas 

por uma força tarefa criada pelo Ministério da Justiça. No grupo estavam 

entidades expressivas com atuação nas áreas indígenas e na defesa do meio 

ambiente. Fonte: Portal Terra, “ABIN investiga ONG‟s por biopirataria”. 

Disponível em: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2291132-

EI306,00 Abin+investigara+ONGs+por+biopirataria.html Acessado em: 22 

mar. 2013. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2291132-EI306,00%20Abin+investigara+ONGs+por+biopirataria.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2291132-EI306,00%20Abin+investigara+ONGs+por+biopirataria.html
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VIOLÊNCIA URBANA: O TERROR SUL-AMERICANO 
 

por Igor Pessoa* 

 
Por que estudar violência urbana? 

 

O terrorismo internacional tornou-se destaque nos debates 

sócio-acadêmicos, principalmente, após os incidentes de 11 

de setembro de 2001 e, conseqüentemente, foi criado um 

discurso, defendido pelas potências centrais, que legitima 

uma política de forte viés intervencionista com base na 

prevenção de novos ataques e manutenção da segurança 

internacional. Contudo, esse forte enfoque no tema não 

reflete o interesse e a realidade de grande parte das nações 

periféricas. Outros agentes, desestabilizadores da segurança 

internacional e violadores dos direitos humanos, estão 

presentes e afetam de forma mais direta essas sociedades 

da periferia como, por exemplo, a violência urbana. 

 

No seu relatório anual anti-terrorismo, o Departamento de 

Estado norte-americano divulgou estatísticas sobre todas as 

ações terroristas que, segundo o documento, causaram 

12.533 mortes, em 2012, por todo o mundo.
1
 Apesar desse 

dado ser importante, comparativamente, apenas no Brasil, 

em 2011, foram registradas 49.932 assassinatos
2
, um 

número quatro vezes maior do que todas as vítimas de atos 

terroristas no globo. Todavia, mesmo vitimando um 

contingente maior, a violência urbana não sofre de mesma 

visibilidade no contexto internacional e o Brasil, assim como 

outros Estados periféricos, continua a apresentar graves 

problemas de segurança e de defesa dos direitos humanos 

de seus nacionais. 

 

É evidente a insegurança vivida em centros urbanos como 

Bogotá, Caracas, Assunção e São Paulo, por exemplo. 

Alguns fatores apontam para o crescimento da violência 

nas metrópoles sul-americanas, como a presença do 

narcotráfico, o grande movimento de urbanização 

desorganizado nas últimas décadas, a concentração de 

renda, a baixa escolaridade, entre outros. A recorrência, 

similaridade, aumento da capacidade de atuação dos 

criminosos em rede e o volume significativo de vítimas 

apontam para a necessidade de debate e de políticas 

públicas na seara internacional. 

 

 Segurança e direitos humanos  

 

A complexidade do contexto internacional contemporâneo 

remete a uma nova maneira de estudo sobre a área de 

                                                 
1
 O relatório pode ser acessado por completo em: 

http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2011/195555.htm 
2
 Dado retirado do SIM (sistema de informação de mortalidade) do 

Ministério da Saúde. 

segurança. Antigos conceitos, como o da “paz democrática” 

do filósofo Emmanuel Kant já não oferecem mais respostas 

para a ocorrência de fenômenos atuais que desestabilizam 

o cenário internacional como o terrorismo, a busca por 

recursos naturais, o narcotráfico e a violência urbana. Em 

resposta a esse novo contexto, ocorreu uma expansão do 

conceito de segurança que passou a abranger todos os 

chamados “novos temas” e não somente os clássicos 

problemas de segurança militar estratégica. Um exemplo 

dessa mudança é o artigo publicado pela então presidente 

da International Studies Associantion (ISA) Helga 

Haftendorn, “The Security Puzzle: Theory-Building and 

Discipline-Building in Internaional Security” em 199
3
. Nele a 

autora defende que a segurança, devido aos novos 

fenômenos, não deve ser tratada de forma singular, pois, 

por estar mais complexa, ela deve ser analisada por 

distintas perspectivas. A nova agenda de segurança está de 

tal forma desenvolvida que chega à escala do indivíduo; 

desse modo, a violência urbana pode ser enquadrada tanto 

como uma ameaça ao Estado, à sociedade ou ao próprio 

indivíduo. 

 

Da mesma maneira os direitos humanos sofreram 

modificações significativas com a evolução do contexto 

internacional. Desde a criação da Carta das Nações Unidas 

em 1945 e da Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(DUDH) em 1948, que possuíam caráter extremamente 

amplo e vago para não sofrerem dificuldades de aprovação 

da sociedade internacional, os direitos humanos 

apresentaram intenso aprofundamento em cada um de 

seus temas. Alguns fatores foram fundamentais para que 

essas mudanças ocorressem, como a participação da 

sociedade civil, a criação de inúmeras conferências e a 

vinculação de problemas locais à escala internacional.  

 

Essa mudança é exemplificada pelo embaixador José 

Augusto Lindgren Alves:   

 

Tendo em conta que a própria Carta das Nações Unidas não 

desvincula a paz do contexto socioeconômico e que a situação social 

de todas as populações extravasa iniciativas voltadas exclusivamente 

para aspectos político-culturais, as grandes conferências da década 

de 1990 procuraram abordar os múltiplos fatores dos respectivos 

temas em suas interconexões, inserindo o local no nacional e este no 

internacional, com atenção para as condições físicas e humanas do 

                                                 
3
 HAFTENDORN. Helga. The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-

Building in International Secutrity . International Studies Quarterly, Editora: 

Blackwell Publishing on behalf of The International Studies Association, 1991 

disponível em: http://www.jstor.org/stable/2600386 acessado em 17 de julho 

de 2008  
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espaço em que concretizam. Corroboram desta forma, a percepção 

de que certos assuntos vitais são, agora mais do que nunca, 

inquestionavelmente globais, exigindo tratamento coletivo e 

colaboração universal
4
. 

 

A transformação dos Direitos Humanos como tema global 

configura-se ponto pacífico atualmente, e foi 

consensualmente reconhecido por toda comunidade 

internacional no artigo 4ᵒ da Declaração de Viena
5
. 

 

A violência urbana está inserida no debate, 

simultaneamente, dos estudos de segurança e de direitos 

humanos e é durante esse intenso movimento de 

aprofundamento e interconexão que nasce o conceito de 

segurança humana. O termo foi usado pela primeira vez em 

1994 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e possui caráter inovador por 

apresentar enfoque nos direitos individuas e colocar como 

missão da sociedade internacional zelar por eles, mesmo, 

em alguns casos, contra a vontade dos estados. O conceito 

agrega os valores, também cunhados pelo PNUD, de 

desenvolvimento humano, como riscos e ameaças à 

segurança física e à ambiental, como epidemias, acesso a 

atendimento médico, pobreza, suprimento de água, 

violência física, crises econômicas e desastres ambientais. O 

caráter abrangente da definição, contudo, lhe confere 

característica difusa sobre o que seria uma política 

internacional de combate à insegurança humana e por isso 

gera muitas críticas por parte dos Estados Latino-

Americanos. É importante ressaltar que essas críticas 

derivam do fato das sociedades latino-americanas terem 

passado, na maioria de seus Estados, por regimes ditatoriais 

que utilizavam o discurso de “segurança nacional” para 

restringirem os direitos sociais. Consequentemente, por 

abrir precedentes de subordinação da vida social em nome 

de uma nova “segurança nacional”, o conceito de segurança 

humana ainda é duramente criticado na esfera latino-

americana.
6
 Ainda necessita-se de amadurecimento da 

discussão sobre o tema na comunidade internacional para a 

criação de consensos.   

 

América do sul como área mais segura do mundo 

 

O aprofundamento no debate sobre direitos humanos e a 

inserção de novos agentes de insegurança, no entanto, não 

modificou a visão de alguns teóricos sobre o continente. As 

análises realizadas ainda se restringem às ameaças clássicas 

de segurança internacional, como a guerra entre Estados. 

 

Deste modo, a América do Sul é considerada, por muitos, 

uma das áreas mais seguras do mundo. Segundo Barry 

Buzan, apesar da presença do narcotráfico e de pontuais 

disputas fronteiriças, o continente sul-americano está em 

                                                 
4
 ALVES, J. A. Lindgren. Relações Internacionais e Temas Sociais: a década das 

conferências.  

Brasília: IBRI, 2001. 
5
 ALVES, J. A. Lindgren. Os Direitos Humanos como Tema Global. São Paulo: 

Perspectiva, 2003. 
6
 Ibid, p.2. 

rota irremediável de integração e pode ser classificado 

como uma área de segurança estável (“Regional Security 

Complex” – RSC)
7
. A violação constante dos direitos 

humanos, como no caso da violência urbana, contudo, gera 

dúvidas se essa constatação pode ser mantida. Ao 

considerarmos o conceito de segurança humana, no 

contexto de grandes centros urbanos sul-americanos, 

dificilmente, seria possível possuir a mesma convicção sobre 

a inexistência de agentes causadores de insegurança. As 

ameaças à segurança humana estão presentes na América 

do Sul e, apesar de não se caracterizarem como ameaças 

clássicas, geram insegurança. O constante temor existente 

as urbes da região, como em São Paulo, por exemplo, 

demonstram que, hodiernamente, é impreciso citar o sub-

continente como uma área de pouca insegurança. 

 

A violência urbana 

 

A violência urbana na América do Sul é apontada como 

produto de diversos fatores, como a corrupção, a história 

marcada por ditaduras, o aumento populacional acelerado 

de suas metrópoles, o desemprego urbano, o baixo índice 

educacional e de desenvolvimento humano, e ,claro, o 

narcotráfico. 

 

A corrupção presente nas esferas públicas não só aumenta 

o ceticismo da sociedade perante o poder dominante, mas 

também eleva o grau de hostilidade e afastamento; como 

conseqüência, é possível perceber a falta de 

reconhecimento e de representatividade da população nos 

governos locais. Assim, é gerado um contingente marginal 

que não respeita o Estado e suas normas, pois não o 

reconhece e nem se sente representado. Como exemplo da 

falta de credibilidade do poder público, um estudo 

realizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) revelou que apenas 14% da 

população na América do Sul têm confiança nos partidos 

políticos. O estudo do PNUD indica que a democracia 

existente na região é uma democracia de eleitores e não 

uma democracia de cidadãos, onde haveria uma maior 

representatividade e participação da população nas 

instituições públicas
8
.
 
 

 

A constituição de governos ditatoriais em diversos países 

sul-americanos também incentivou o aumento da violência 

urbana. A violência causada por essas administrações 

durante a década de 1960 e 1970 perpetua-se pela 

concentração de poder, exclusão social, intimidação política 

e, em alguns Estados, pela formação de grupos de guerrilha 

e paramilitares.  

 

O terceiro fator mencionado como causador da violência 

urbana é o acelerado crescimento da população 

                                                 
7
BUZAN, BARRY & WEAVER, Ole. Regions and Power: The Structure of 

International Security. 

Cambridge University Press, 2003. P.340  
8
 PNUD, A Democracia na América Latina: rumo a uma democracia de 

cidadãos e cidadãs, São Paulo: LM&X, 2004, p.37. 
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metropolitana nos últimos cinqüenta anos. Devido à alta 

industrialização que se espraiou sobre as nações sul-

americanas, a população urbana cresceu de forma 

desproporcional comparativamente com a capacidade das 

cidades de gerar moradia, emprego e condições de bem 

estar social. Em decorrência disso foi gerado um grande 

déficit habitacional, aumento do desemprego urbano, e 

diminuição da qualidade de vida nos grandes centros 

urbanos. A perspectiva para os próximos anos é de que 

esse movimento de urbanização ainda aumente em todos 

os países da América do Sul com exceção da Venezuela que 

já possui um índice de urbanização elevadíssimo, o maior 

da região (94,10%). Todos os demais Estados ainda 

possuirão, segundo estatísticas da ONU, em 2030, taxas 

ainda maiores de urbanização
9
. 

 

Segundo relatório da Organização Nações Unidas outros 

fatores também foram substanciais para o aumento da 

população urbana nos últimos cinqüenta anos, como a 

política de desenvolvimento agrícola, a concentração de 

terras (latifúndios), falta de políticas pública migratórias e a 

falta de planejamento urbano.
10

  

 

A diminuição da qualidade de vida, o crescente 

desemprego urbano, a concentração de renda, a exclusão 

social são fatores que incentivam a formação de uma 

população marginal, que não respeita as leis do Estado e 

cria a sua própria maneira de controle público para ocupar 

o vazio deixado pelo poder governamental. Desse modo, 

muitas vezes, são formados grupos armados que se utilizam 

de violência para garantirem suas próprias leis, como 

milícias e grupos paramilitares. 

 

A falta da uma educação de base é também apontada 

como outro fator de importante incentivo à violência 

urbana. O alto número de analfabetos presentes em 

algumas sociedades da região. Ainda existe uma grande 

necessidade de desenvolvimento da educação de base na 

maioria dos países sul-americanos. 

 

A violência urbana, além dos fatores sociais indicados, 

apresenta uma ligação direta com o narcotráfico, o qual é 

um movimento altamente organizado, com elevado capital 

acumulado, capaz de financiar os grupos que vivem à 

margem da gerência estatal. A América do Sul constitui 

região importante no mercado mundial de drogas, 

principalmente, pela produção na Bolívia e Colômbia, pelos 

grandes mercados de suas metrópoles, e pelo seu papel 

como exportador para o resto do mundo. Os dados são 

ainda mais alarmantes, no relatório divulgado pelo 

Escritório de Drogas e Crimes das Nações Unidas, em 2012, 

a produção de cocaína aumentou na Bolívia, no Peru e na 

                                                 
9
 ONU, World Populations Prospects: The 2010 Revision. United Nations 

Populations Division – disponínel em http://esa.un.org/wpp/ 
10

 UN-Habitat, Relatório Nacional: Direito à Moradia no Brasil, 2003 

Colômbia que chegou a elevar sua produção em 27% só no 

último ano.
11

  

 

As drogas estão profundamente infiltradas na sociedade 

sul-americana, como pode ser observado no gráfico abaixo, 

e influenciam diretamente a vida de todos os seus cidadãos. 

Nos grandes centros urbanos ela possui papel fundamental 

para o financiamento dos grupos armados. 

 

 
Fonte: ONU, Office of Drugs and Crime, World Drug Report 2008 – disponível 

em www.unodc.org 

 

 

O gráfico anterior, contudo, aponta a primeira contradição: 

a América do Norte é maior região detentora de drogar por 

habitante, sendo que a mesma não possui a violência 

urbana como uma de suas principais características. Isso 

pode ocorrer por algumas razões, a primeira seria uma 

maior política de fiscalização, o que aumentaria o índice de 

apreensões e justificaria baixos índices como o Africano, o 

segundo motivo seria a baixa produção de entorpecentes 

na América do Norte, o que não caracterizaria uma 

estrutura armada de proteção das áreas produtoras, e a 

terceira é a de a simples concentração de drogas não é 

suficiente para aumentar a violência urbana, seria 

necessário as outras deficiências sócias já apresentadas que 

não estão presentes nas nações norte-americanas (com 

exceção de algumas cidades no México).   

 

Outras contradições podem ser encontradas ao analisarmos 

dados extremamente objetivos quanto à violência em cada 

Estado sul-americano. Os indicadores de homicídio, por 

exemplo, demonstram uma disparidade enorme entre os 

países da América do Sul, enquanto alguns Estados 

apresentam índices que equivalentes a países europeus 

desenvolvidos, outros delineiam números extremamente 

altos. O gráfico a seguir exemplifica essa disparidade. 

 

País Taxa de Homicídio a cada 

100.000 habitantes 

Argentina 4,4 

Bolívia N/D 

Brasil 19,0 

Chile 2,9 

Colômbia 80,0 

Equador 13,4 

Guiana 0,3 

                                                 
11

 ONU, Office of Drugs and Crime, World Drug Report 2012 – disponível em 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html 
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Paraguai 9,8 

Peru N/D 

Suriname 1,5 

Uruguai 4,4 

Venezuela 15,7 

Dinamarca 4,9 

Hungria 3,5 

Fonte: ONU, 1996 Demographic Yearbook, New York: 1998 

 
O gráfico revela que alguns países como o Chile e o 

Uruguai apresentam índices muito satisfatórios, ou seja, a 

violência urbana não é um problema de grande relevância 

nesses Estados enquanto que no Brasil, na Colômbia e na 

Venezuela o tema é altamente preocupante, pois afeta de 

modo significativo a segurança nacional e a manutenção 

dos direitos humanos. 

 

Outro dado significativo que aponta para a diferença dos 

casos na América do Sul é a pesquisa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) 

sobre a juventude e integração sul-americana.
12

 Enquanto 

que no Brasil a parcela da população jovem é o maior alvo 

da violência urbana, 70,67% dos óbitos de jovens na faixa 

de 15 a 24 anos é resultado de causas violentas
13

, a 

pesquisa revelou que as demandas dos jovens sul-

americanos por segurança pública se focam em questões 

mais fundamentais de vigência dos direitos humanos do 

que propriamente em ameaças urbanas à integridade física. 

As reivindicações giram em torno da necessidade da 

garantia dos direitos de cidadania, a valorização da 

diversidade cultural, educação, trabalho, transporte e lazer. 

Tendemos a imaginar que os Estados sul-americanos 

sofrem com problemas de violência urbana semelhantes 

aos brasileiros, mas o que a pesquisa revelou é que isso 

parece ser uma situação características apenas de alguns 

países como a Colômbia, a Venezuela e o próprio Brasil. O 

que a região certamente carece em todas as nações é o 

desenvolvimento e a garantia dos direitos humanos para 

todas as parcelas da população. 

 

Propostas em comum 

 

A formação de políticas comuns na América do Sul 

apresentou historicamente, em sua maioria, propostas que 

priorizaram o estreitamento de relações econômicas e 

comerciais para buscar o desenvolvimento em conjunto, 

isso verifica-se pela criação da ALALC (depois ALADI), pelo 

MERCOSUL e, também pela UNASUL. Esta última 

demonstrou avanços significativos na formação de políticas 

comuns que extravasam a fronteira econômica, pois possui 

projetos para questões de segurança como o mecanismo 

de segurança coletivo sul-americano e o reforço do 

conceito de democracia pela estabilidade, o qual defende a 
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 Juventude e Integração Sul-Americana: caracterização de situações-tipo e 

organizações juvenis, Rio de Janeiro: IBASE, 2008. 
13

 IBGE, Estatísticas de Registro civil, 2002 

manutenção de governos democráticos para a perpetuação 

da estabilidade na região. 

 

Na esfera dos direitos humanos, também se verificou a 

tendência de unificação das políticas nos últimos cinqüenta 

anos. A normatização aconteceu principalmente no âmbito 

da Organização dos Estados Americanos (OEA) devido à 

formação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) que criou o mais importante tratado na área: a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), em 

1969, também conhecida como pacto de San José da Costa 

Rica e que acabou entrando em vigor apenas em 1978. A 

CADH é de extrema relevância, pois é responsável pelo 

comprometimento dos seus signatários com os princípios 

de desenvolvimento sociais, econômicos e culturais 

contidos na carta da OEA e também por criar outro 

mecanismo de garantia dos direitos humanos além da 

CIDH: a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada 

em 1979, que possui a competência sobre seus signatários, 

de julgar, aplicar e interpretar qualquer tratado na área de 

direitos humanos. 

 

Hoje, já foram criados alguns protocolos adicionais a CADH 

sobre temas específicos como o de garantia dos direitos 

econômicos, sociais e culturais e o relativo à abolição da 

pena de morte, ou seja, ao menos no âmbito normativo, 

pode-se verificar uma intensa confluência de interesses 

pelo desenvolvimento da regulamentação dos direitos 

humanos na esfera sul-americana. A dificuldade, em 

contrapartida, encontra-se no cumprimento dessas normas 

de Direitos Humanos ao se combater a violência nos 

grandes centros urbanos. Casos de abusos de poder por 

parte de policiais brasileiros são notórios e já motivaram até 

a recomendação para a extinção das policias militares.
14

 

 

Muito pouco, entretanto, verificou-se para o 

desenvolvimento de políticas regionais comuns específicas 

de combate à violência urbana. Num contexto de 

intensificação da mobilidade de informações e de pessoas, 

o tratamento das questões urbanas como assuntos 

exclusivamente internos é ineficaz.  A implementação de 

políticas locais, como é o caso carioca das UPPs (Unidades 

de Polícia Pacificadora), ainda é extremamente restrito 

(poucas áreas foram de fato pacificadas)
15

 e seus resultados 

não são, por enquanto, capazes de avaliação sobre sua 

eficácia.   

 

Considerações finais 

 

O estudo verificou pelos dados coletados que o contexto 

sul-americano apresenta algumas contradições entre os 

                                                 
14

 Durante a última revisão períodica universal do Brasil no Conselho de 

Direitos Humanos da ONU, em 25 de maio de 2012, em Genebra, o Brasil 

recebeu a recomendação de outros Estados-membros para extinguir sua 

polícia militar. 
15

 Existem, até fevereiro de 2012, 30 UPPs instaladas, em um universo de 

cerca de 1.000 favelas e uma população de 1.400.000 pessoas, segundo o 

Censo de 2010 do IBGE. 
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Estados da região, apesar de clara estabilidade perante 

ameaças clássicas de segurança, como a guerra entre 

estados, os novos agentes geradores de insegurança 

ameaçam, em menor, ou maior escala, a segurança humana 

e a preservação dos direitos humanos das sociedades sul-

americanas. 

 

A violência urbana, como novo agente ameaçador, surgiu 

como conseqüência da congregação de diversos fatores 

como a exclusão social, a corrupção, a acelerada 

urbanização dos Estados, a falta de educação, o 

desemprego urbano, a presença do narcotráfico, a 

concentração de renda e de terras, os baixos índices de 

bem estar social, etc. Nesse contexto, pode-se perceber que 

a presença de alguns desses fatores isolados não garantem 

o desenvolvimento da violência urbana, como foi verificado 

pelas contradições estatísticas, ou seja, a violência urbana 

não se caracteriza com um problema de toda a América do 

Sul e sim de alguns Estados. Entretanto, pela pesquisa 

voltada a comunidade jovem sul-americana e também 

devido aos dados estatísticos, pode-se verificar uma 

considerável necessidade de desenvolvimento dos direitos 

humanos, principalmente na área social, econômica e 

cultural, em todas as nações da América do Sul. O combate 

à violência urbana deve passar por propostas comuns de 

fomento à mudanças estruturais na educação, saúde, 

combate à corrupção e desigualdade social. 

 

A tentativa de formação de uma política comum sul-

americana, para o combate de tais fragilidades, não têm 

obtido sucesso devido ao seu histórico de exclusivo 

enfoque na integração comercial como meio para o 

desenvolvimento. Todavia, a forte tendência integralista 

gerou, nos últimos anos, novas propostas mais abrangentes 

de integração que abarcam estratégias de segurança 

comum para a América do Sul. Dentro dessa mesma 

tendência, a evolução dos direitos humanos também 

apontou para uma integração, apesar de apresentar-se 

apenas na esfera normativa. Existem organizações e 

tratados, como a CADH, que pretendem abarcar a defesa 

dos direitos humanos no continente inclusive com a 

promoção da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Espera-se que com o desenrolar do tempo, novos 

protocolos sejam criados e que a defesa dos direitos 

humanos na América do Sul exista de fato, e não apenas na 

esfera judicial, que as diferenças sejam aceitas e o caminho 

para a integração realmente aconteça. Assim como afirmou 

o embaixador José Augusto Lindgren Alves: 

 

“É possível, portanto, que as civilizações não se choquem, que a 

história prossiga no rumo da verdadeira democracia, que o Homem 

e a Mulher universais, com os aportes culturais respectivos, possam 

definir e realizar seus destinos numa realidade mais racional e, 

esperamos, menos injusta.” (ALVES, 2003. Pg. 148). 

 

* Igor Pessoa é arquiteto e urbanista pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, especialista em Relações 

Internacionais pela Universidade Cândido Mende e Mestre 

em Relações Internacionais pela Geneva School of 

Diplomacy. 
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Como em 2005, recentemente, o mundo voltou seus olhos para o Vaticano para assistir a uma nova edição do espetáculo que de 

tempos em tempos está em cartaz: a sucessão papal. Os olhos e as câmeras estiveram acompanhados também por tablets e 

smartphones e os canais de televisão acirraram a disputa com a Internet, divindindo espaço com seguidores e usuários das 

mídias digitais que incrementaram a sucessão Papal, tornando-a a mais tecnológica já vista. 

 

Desta vez, o espetáculo trouxe surpresas que não aconteciam há mais de quinhentos anos ou que, simplesmente, nunca 

aconteceram. Desde Gregório XII, desde 1417, um Papa não renunciava. E „desde todo o sempre‟, nunca houve um Papa latino-

americano.  

 

A chegada de Ratzinger ao Papado em 2005 foi abordada nas linhas d‟O Debatedouro como o resultado de um evento 

corriqueiro a julgar pelas lentes de 2 mil anos de história da Igreja. Quem fez esta análise foi Dawisson Lopes, que chegou a 

afirmar a plenos pulmões que não se deveria esperar por grandes mudanças durante o papado de Ratzinger. Dawisson estava 

certo. Ele só não contava que a única grande mudança viria nos 45 minutos do segundo tempo. 

 

Muitos analistas e estudiosos vaticanistas apontaram que a grande contribuição e o marco do Papado de Ratzinger fora a sua 

renúncia. Muito cedo para dizer. O Papa renunciou e o que isso mudou? E o que isso mudará? O tempo está incumbido de 

mostrar. O que é certo é que o texto que segue não envelheceu e esta é uma prova de que a história da Igreja Católica Romana é 

uma história de pequenas e grandes adaptações a fim de se assegurar a conservação da doutrina religiosa que, como o próprio 

texto cita, está, em termos geográficos, mais sulista e mais espinhosa devido aos choques com debates contemporâneos que, 

inevitavelmente, tirarão o sono de Francisco a começar pelas questões relativas à bioética, ao sexo e aos escândalos que têm 

mostrado as faces corruptas dos incorruptíveis.  

 

Habemus Papam! 

 

 

TANTO FAZ: 

“NÃO SE REESCREVE UMA NARRATIVA DE 2 MIL ANOS 

DA NOITE PARA O DIA” 
por Dawisson Belém Lopes* 

 

 
"The Papacy is not other than the Ghost of the deceased 

Roman Empire, sitting crowned upon the grave thereof”. 

Thomas Hobbes, Leviathan (1651). 

 

 “- Será que hoje chove ou faz sol?” – Pergunta 

mecanicamente a enfermeira, tentando ser cortês ou seguir 

os protocolos “humanistas” dos hospitais, ao paciente 

alquebrado, engessado, entrevado na cama, que responde, 

com cômica sinceridade: “-Tanto faz”. Esse é o diálogo 

travado em uma das melhores propagandas comerciais da 

televisão brasileira – pródiga, há que dizer, nas láureas de 

festivais internacionais de propaganda. Se me 

perguntassem, neste momento, o que representa para a 

História mundial a eleição do cardeal alemão Joseph 

Ratzinger para o mais alto posto da Cristandade, 

sucedendo ao pontificado de 26 anos do polonês Karol 

Wojtyla, acho que não daria resposta muito diferente da do 

enfermo. Fumaça branca ou preta? Ultraconservador ou 

progressista? Radical ou moderado? Bento ou Benedito? 

Dezesseis ou Décimo sexto? Revigorada preocupação social 

ou retorno às tradições? A espetacularização midiática da 

sucessão papal parece ter-nos cegado para um detalhe: a 

Romana Ecclesia existe, com a sua essência mais ou menos 

inalterada, há 2 mil anos.  

 

As bases políticas da Cristandade 

 

O homem que acredita sempre estar posicionado no “olho 

do furacão”, em meio a uma grande “transição", a 

protagonizar um estágio “sui generis” da História da 

humanidade, poderá frustrar-se com as linhas seguintes. Se 

assim for, paciência... Ao tratar de um assunto com tamanha 

centralidade (e longevidade) no temário político ocidental, 

é razoável que regressemos um pouco no tempo.  

 

O sentido do pensamento cristão na tradição política 

ocidental reside não tanto naquilo que ele tinha a dizer 

sobre a ordem política, mas, principalmente, no que 

agregava à ordem religiosa. Isso porque a Cristandade 

obteve êxito onde os Helênicos falharam, criando uma nova 

e mais poderosa ideia de comunidade. Embora a natureza 

dessa comunidade contrastasse abertamente com os ideais 
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clássicos, e o seu propósito histórico atravessasse o tempo 

e o espaço, ela continha em si germes de solidariedade e de 

inclusão, que deixariam duradoura marca – nem sempre 

para o bem – no pensamento do Ocidente. A difusão 

acelerada do cristianismo e a evolução do seu complexo 

institucional foram acompanhadas por uma politização da 

Igreja, perceptível no comportamento e na linguagem, cuja 

sequela mais inesperada foi inculcar continuamente nos 

povos os padrões de educação política. A própria noção de 

“civilidade”, base para a compreensão dos direitos civis 

hodiernos, é um legado da Igreja Cristã Romana. Chega a 

ser irônico, no entanto, o fato de a Cristandade ter sido 

cobrada por esse desvio na direção da política. A perda de 

vigor religioso veio acarretar, como todos bem sabemos, a 

Reforma Protestante (e uma série de outras pequenas 

rupturas no curso da História). O resultado desse processo 

milenar é a tensão, agora bem perceptível, entre as 

realidades não-transfiguradas da existência sociopolítica e a 

promessa de “céus e terras onde habitam os justos” ... 

 

(...) 

 

2005: uma odisseia no Vaticano? 

 

Os relatos midiáticos, repletos de fatos e feitos 

extraordinários sobre a sucessão papal, mascararam uma 

tradição milenar, que se define, antes, por seus aspectos de 

continuidade e reiteração no tempo do que por elementos 

de mudança e inovação. O conclave (palavra correntemente 

em moda, recentemente adicionada aos editores de texto 

de uma geração de jovens redatores...), faz referência a uma 

prática que se repete há nada menos que 800 anos! A julgar 

pelas lentes de 2 mil anos de História, a sucessão de um 

papa é um evento corriqueiro, uma praxe que, desnudada 

de toda a carga ritualística e religiosa, faz lembrar a troca 

da guarda do Palácio de Buckingham: as coisas mudam 

para permanecerem como estão... 

 

Se a história da Igreja Católica Romana é uma história de 

pequenas e grandes adaptações a fim de se assegurar a 

conservação da doutrina religiosa e, concomitantemente, 

manter-se de pé o complexo institucional referente à 

Cristandade, por que esperar guinadas substantivas com a 

elevação do cardeal Ratzinger ao trono papal? Decerto, elas 

não virão. E isso, ao que se faz crer, é decorrência menos do 

seu perfil pessoal e mais da incidência de uma forte 

tradição, que remonta ao apóstolo Pedro, o primeiro papa. 

Muito embora os cristãos estejam cada vez mais presentes 

no hemisfério Sul do globo terrestre, e a progressão do 

número de fiéis latino-americanos, africanos e asiáticos já 

supere - e muito - a dos europeus, nada parece apontar 

para um horizonte menos eurocêntrico do que o que 

tínhamos com João Paulo II. 

 

No tocante às polêmicas do sexo e da bioética, não há 

espaço na doutrina religiosa para flexibilização. Bento XVI, 

um crítico ferrenho da globalização, tem-se postado 

abertamente contra o que chamou de "as tentações do 

mundo moderno". Convém lembrar que Robert Keohane, 

um teórico de certa envergadura das Relações 

Internacionais, tem defendido a ideia de um Vaticano mais 

democrático e transparente em sua teoria da "governança 

global". E ele não é o único a levantar tal bandeira. Entendo 

que há enorme equívoco nesse tipo de reivindicação. A 

Igreja é, e sempre foi, aristocrática. Só os melhores (os 

aristoi), aqueles considerados mais "aptos" a levar adiante a 

missão apostólica, conforme os critérios cientificamente 

imperscrutáveis do "Espírito Santo", poderão algum dia 

governá-la. De resto, está fundada na doutrina de fé e nos 

dogmas. As críticas ao culto do democratismo nas relações 

internacionais, tanto de Wojtyla como de Ratzinger, estão 

onipresentes em seus escritos teológicos. Mulheres e leigos 

dificilmente serão alvos de grandes concessões, dada a 

tendência à conservação que ora emana de Roma. Bem 

assim, tenho motivos para crer que ecumenismo religioso 

existirá, sob Bento XVI, apenas na proporção em que não 

acarretar "contaminações" do corpo de crenças e 

mandamentos da Romana Ecclesia.  

 

O histórico equilibrismo entre a essência religiosa e a 

contingência sociopolítica é bem apresentado na síntese de 

Roberto DaMatta: 

 

A igreja tem sobrevivido justamente porque sabe dosar divergências 

com convergências. Não se pode ter uma igreja (ou um país) sem 

limites, já que o limite que engendra o ideal: aquilo que poderia ou 

deveria ser. Do mesmo modo e pela mesma lógica, não se pode 

pensar a Igreja apenas como agência política, com metas imediatas. 

O dogma e a fé assumem o lado mais antipático da cultura e da 

sociedade: o fato de que todas as comunidades, antigas ou 

modernas, são constituídas em cima de escolhas e normas 

arbitrárias
1
. 

 

O eminentíssimo e reverendíssimo Joseph Ratzinger é, e 

não poderia deixar de ser, apenas a ponta de um mistério. 

A face humana e tangível de uma narrativa que se vem 

arrastando por 2 mil anos, e que hoje mobiliza nada menos 

que 1,1 bilhão de seres humanos. Defrontada com a 

ameaça de que os fiéis de hoje se tornem os ex-fiéis de 

amanhã - a velha alegação "progressista" de que o Vaticano 

(não lugar, mas a instituição) há de se adequar aos valores 

praticados em seu tempo, sob pena de perder alcance no 

mundo - a Cúria Romana parece em estado de alerta para 

um outro perigo: o de que, no afã de acompanhar a roda 

viva da Modernidade, a Igreja do amanhã se transforme na 

ex-Igreja. 

 

Dawisson Belém Lopes é editor-chefe d‟O Debatedouro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
Roberto DaMatta, “Habemus Papam” in: O Globo, 27 de abril de 2005.
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CONTATO 
O Debatedouro possui um sistema centralizado para gerenciar os contatos e 

consultas ao periódico: 

 

Leitores 

E-mail: odebateodouro@outlook.com 

Facebook: facebook.com/ODebatedouro 

Twitter: @ODebatedouro 

 

Parceiros 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Parceria 

 

Seção Cartas  

Para enviar tweets, basta tweetar e citar @ODebatedouro. No caso das 

cartas, envie e-mail com nome completo, cidade e país do remetente. 

Twitter: @ODebatedouro 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Cartas  

 

Submissão de Artigo 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Submissão de Artigos 

Consulte o site para informações adicionais e para acessar os documentos do 

processo de submissão: http://odebatedouro.com/submissao 
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