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C@rtas dos leitores 
  

 
Meus caros,  
 
Recebi e apreciei muitíssimo o ultimo numero do boletim "O Debatedouro", muito bonito e, 
sobretudo, substancioso em termos de artigos e discussão de idéias. Meus parabéns pelo  
artigo de Nasser sobre a política externa da era Cardoso: correto, sintético e apropriado. 
 
Meus votos de sucesso no empreendimento e contem com todo o meu apoio. 
 
Cordialmente, 
 
Paulo Roberto de Almeida 
Washington DC, EUA. 
 
 
Prezados amigos, 
 
Aproveitando o ensejo para congratulá-los pela grande iniciativa de preencher a latente 
necessidade de um foro de debates permanente para a comunidade de graduandos em 
Relações Internacionais no Brasil, gostaria de ser informado quanto aos procedimentos que 
devo adotar para escrever um artigo sobre economia política no periódico. 
 
Danilo Limoeiro 
Brasília-DF 
 
Prezado Danilo, 
 
Agradecemos profundamente sua manifestação. De fato, a razão de ser de um projeto como O 
Debatedouro é permitir que o debate de temas internacionais, inserção internacional do Brasil 
e mesmo aspectos de política nacional com repercussão internacional sejam debatidos pela 
comunidade estudiosa das Relações Internacionais de maneira livre, fluida e franca. 
Intentamos estar sendo cientificamente coerentes ao buscar aporte na teoria e na evidência 
histórica, estar sendo informativos como no dinamismo da produção jornalística e 
concomitantemente nostálgicos e ambiciosos ao flertar com as artes. 
 
Se você deseja escrever uma coluna para O Debatedouro, envie seu texto para o e-mail 
odebatedouro@pagina.de, explicitando o título escolhido, a vinculação institucional e 
acadêmica do autor e delimitando suas áreas de interesse. Seu "opinion piece" deve conter 
algo entre 4000 e 8000 caracteres e versar sobre temas internacionais, da inserção 
internacional do Brasil, de política comparada ou de aspectos nacionais com reflexo 
internacional – isto é, as tais grandes questões internacionais contemporâneas. Caso você 
tenha uma sugestão de pauta ou de tema, peço que não hesite em discutir conosco. 
Avaliaremos a sua produção e, em tendo esta o perfil de O Debatedouro, teremos enorme 
satisfação em publicá-lo. 
 
Atenciosamente,  
 
Editores  
 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

3 

EE E dd d ii i tt t oo o rr r ii i aa a ll l 

EEddiittoorriiaall  
No fim, o otimismo.

 
Aqueles que nos têm acompanhado, ao 

longo das últimas quatro semanas, já devem ter 
captado o tom otimista deste escriba, como, de 
resto, o da publicação. Um otimismo contaminado 
por um quê de ceticismo, é bem verdade. Mas, 
ainda assim, otimismo. Otimismo “duro”, 
“cortante”, “sartreano”. Otimismo que 
responsabiliza o homem pelo que realmente é, 
soma de seus atos, dono de seu destino.  

 
Quando pensamos em nosso País – um 

mezzo majestoso mezzo plebéico Brasil, rico e 
injusto, “deitado eternamente em berço 
esplêndido”, às voltas com os seus seculares 
problemas econômicos, 
desequilíbrios sociais, deficits 
políticos e, apesar de todos esses 
males crônicos, demasiado 
“esperançoso” ante a alvorada de 
um novo governo –, a perplexidade 
nos assalta. O otimismo 
desvanece, o ceticismo sobressai. 
Esbarramos na mediocridade de 
nossas análises, envenenadas pela 
rotina experimentada 
cotidianamente. Diante do que 
vemos e, sobretudo, do que 
vivemos, torna-se difícil nutrir 
grandes esperanças sem que, para 
tal, tenhamos de prescindir da 
racionalidade. E suportar 
paroxismos lógicos.  

 
Perfeitamente ciente 

desse nosso insanável 
astigmatismo, que oblitera um 
diagnóstico mais acurado sobre a realidade que 
vivo, tão de perto; e não menos convencido de 
que todos os nossos esforços no sentido de se 
desvendar essa “caixa preta”, chamada Brasil, 
seriam debalde; opto por consultar-me com 
fontes alhures. Recorro a mestres que, talvez por 
terem mantido salutar distanciamento em relação 
a nosso sentimento patriótico, melhor tenham 
decifrado questões como a cidade, a 
industrialização, a estrutura política brasileira, 
além de um conjunto de temas que o regime 
militar  transformara em tabu, como a 
democracia, o autoritarismo e os militares. Falo, 
naturalmente, dos “brasilianistas”. Gente como 
Skidmore, Morse, Love, Levine, Stepan. 

 
Como Roberto da Matta nos recorda, a 

contribuição desses homens foi fundamental para 
o processo de (re)democratização do Brasil. 
Primeiro, “porque ‘naturalizou’ ou ‘essencializou’ 
as discórdias internas, fazendo com que não 
fossem lidas como ‘subversão’ ou ‘desobediência’, 

mas algo normal e comum em 
qualquer sistema político. Segundo, 
pois obrigou a elite brasileira a ver o 
País dentro de um quadro mais 
amplo, universal e comparativo, um 
panorama dentro do qual a 
democracia e as mudanças eram 
possíveis”. 

 
Que tal sabermos o que 

essa gente, tão mais lúcida quanto 
tão menos biased que este 
editorialista, pensa sobre os 
caminhos e descaminhos reservados 

para o Brasil nos anos porvindouros?  
 
Começo por evocar as idéias 

e pensamentos do brasilianista 
alemão Jens Hentschke, titular da 
cadeira de Estudos Brasileiros e 
Portugueses da Universidade de 
Newscastle, na Inglaterra, e livre 
docente da Universidade de 
Heidelberg, na Alemanha. Em recente 
entrevista concedida ao jornal “O 
Estado de São Paulo”, o Professor 
Hentschke, embora não se auto-
proclamando advogado de um 
modelo neoliberal ilimitado, afirma 
que o Brasil só se habilitou para a 
aventura do desenvolvimento a partir 
do momento em que se desfez do 
nacionalismo econômico e da 
indolência do modelo estatal, para 
deixar o campo livre à criatividade de 
seus empresários. Agora – assevera 

Hentschke – o Brasil está mais preparado para 
enfrentar o processo de globalização que, embora 
regulado em certa medida pelos Estados, é 
também uma construção do mundo empresarial, 
que passou a exigir enorme qualificação para 
uma concorrência internacional cada vez mais 
acirrada. Dando remate a essa entrevista, 
Hentschke sintetiza a percepção que se tem hoje 
sobre o Brasil: “na Europa, há uma percepção 
positiva, em razão do novo ideário que o País se 
deu em matéria de desenvolvimento, fundado no 
postulado da estabilização, que exclui tanto a 
doutrina nacionalista quanto os instrumentos 
populistas e corporativistas. Nos cursos que 
lecionamos, tentamos mostrar como o Brasil se 
tornou vanguarda no processo de globalização, 
motor do Mercosul, embora a sociedade 
brasileira, segundo a expressão do professor 
Manfred Mols, ainda esteja em larga medida 
‘distributivamente dilacerada’ e 
‘participativamente obstruída’. A avaliação é, 
contudo, positiva”. E as expectativas, em 
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perseverando o Brasil nesse caminho, tanto 
melhores. 

 
Outro que nos empresta seus insights é 

o ex-Embaixador estadunidense no Brasil – e não 
menos brasilianista – Lincoln Gordon, que acaba 
de publicar a obra “Brazil's Second Chance – En 
Route toward the First World” (A segunda chance 
do Brasil – na rota do Primeiro Mundo). Um breve 
passeio pelo livro é suficiente para 
depreendermos o futuro ‘generoso’ que o autor 
vislumbra para o Brasil. Muitas qualidades nos 
são atribuídas (algumas mais óbvias, outras nem 
tanto), muitos problemas, negligenciados ou 
minimizados. A autor apresenta, como caminho 
natural para o nosso País,  o das potenciais 
glórias, quadro prospectivo respaldado pelas 
características brasileiras detectadas pelo autor, 
quais sejam, vocação conciliatória, acervo 
diplomático e democrático, dimensões 
continentais, uniformidade e densidade 
demográfica, corpos técnico e diplomático 
competentes, pujança industrial e econômica, 
modernização política e jurídica. Esse futuro 
alvissareiro seria atingido sob a condição de que 
o Brasil conseguisse conviver (e superar) as suas 
disparidades e tensões internas, identificadas, 
pelo autor, em três frentes: no conflito Norte-Sul 
(ou Nordeste-Sudeste), no conflito Esquerda-
Direita (este, ao que nos parece, resolvido com as 
últimas eleições majoritárias) e no conflito 
Tradicionalistas-Modernistas (este último, 
condição essencial para avançarmos nas reformas 
de que o País tanto necessita). 

 
Para fazer um contraponto, convido 

agora a se pronunciarem outros dois 
brasilianistas da melhor estirpe: o britânico 
Kenneth Maxwell, Diretor do Programa de 
Estudos Latino-americanos do Conselho de 
Relações Internacionais, em Nova York, e o 
francês Ignacy Sachs, Professor da Escola de 
Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris.  

 
O primeiro, dotado da carga de ironia 

que convém a todo britânico, teria afirmado, 
categoricamente, sob o escrutínio de jornalistas 
especializados da “Folha de São Paulo”, a respeito 
da situação econômica brasileira: “a situação é 
extremamente difícil, simplesmente porque está 
ligada a apoio do FMI e, no fim das contas, dos 

Estados Unidos. E já haverá uma nova rodada de 
negociações sobre a Alca, em 15 de janeiro. 
Qualquer que seja o novo governo brasileiro, 
estará em uma situação de pressão. A partir de 
agora, os riscos serão ainda maiores para o Brasil 
e para o FMI, porque, quando vier, a quebra será 
muito maior”. Ademais, Maxwell acrescentou que 
a política de patrocínio incondicional ao Mercosul, 
praticada ao longo dos anos de governo FHC, 
teria sido um grande equívoco, visto que “todos 
os países-membros estão quebrados”.  Ao fim da 
sabatina, o brasilianista disparou: “Há um 
impasse na política americana em respeito à 
América Latina. E também há um impasse dentro 
da América Latina em relação às suas próprias 
políticas. O Brasil, neste momento, está 
enfrentando o colapso de expectativas desse 
modelo [neoliberal]”.  

 
Sachs, outro cético inveterado, 

consultado pelo jornal “Correio Brasiliense”, diz-
se espantado com a facilidade demonstrada pelos 
candidatos à Presidência da República [e isso 
inclui, obviamente, o presidente eleito] para a 
quantificação de metas sabidamente inviáveis. 
‘‘Tenho visto os números das campanhas. Mas 
posso garantir: nenhum cidadão é capaz de fazer 
essa conta.  Sobretudo, porque nenhuma das 
promessas vem acompanhada de propostas 
concretas’’. O Professor sustenta que o próximo 
presidente terá de optar por um misto de política 
estatal e mercado livre, para reverter o processo 
de estagnação. O que será, para ele, um curso 
bastante difícil, devendo abarcar, nesse contexto, 
incentivo à agricultura familiar, a reforma agrária, 
uma política habitacional voltada para a baixa 
renda e obras públicas que não estejam sujeitas à 
concorrência internacional. Pelo visto, as palavras 
de Maxwell e Sachs são bem menos açucaradas 
do que aquelas destinadas ao País por seus 
colegas, Hentschke e Gordon. 

Nós, que padecemos do ‘insanável 
astigmatismo’ da “brasilidade”, deixamo-nos 
guiar pelas palavras dos mestres brasilianistas. 
Lego ao nosso estimado leitor, portanto, a 
responsabilidade do veredicto sobre o futuro da 
Nação. 

 
Se há espaço para a esperança? Eu creio 

que sim. Esperança com ceticismo. No fim, o 
otimismo. 
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AA  CCrriissee  FFiinnaanncceeiirraa  GGlloobbaall  
eemm  ddooiiss  ppaassssooss..    

 
Os anos 90 

representaram “marco 
transicional” para as Relações 
Internacionais. Encerrou-se a 
Guerra Fria, ocorreu o início da 
chamada “Nova Ordem 
Mundial” (cujo caráter é até 
hoje contestável). Assistimos ao 
“fim das ideologias” (o que quer 
que isso signifique). Para 
alguns, tanto podemos 
caracterizar os anos 90 como “a 
Era dos Direitos” quanto “a Era 

do Neoliberalismo”. Não entrando no mérito 
dessas afirmações díspares, afirmo com alguma 
certeza que poderíamos também denominar os 
anos 90 como “Era das Crises Financeiras 
Globais”. Tratarei, nas linhas que se seguem, de 
analisar os impactos das referidas crises nas 
políticas domésticas dos países por elas afetados 
diretamente, buscando discernir um 
“padrão comum” de ação que 
poderíamos dizer “global”. 
 

Extenso rol de crises 
financeiras acompanhou o desenrolar 
dos anos 90. Podemos iniciar nossa 
trajetória em 1994, no México, pouco 
após a entrada desse país no NAFTA 
(Acordo Norte-Americano de Livre 
Comércio), quando seguidos “ataques 
especulativos” colimaram com a 
desvalorização súbita de 30% do peso 
mexicano e com a já afamada “fuga de 
divisas”. O impacto da “crise Tequila” 
(assim ela foi apelidada) estendeu-se 
por toda a América Latina. Passemos, 
em seguida, à Rússia, que declararia 
moratória de sua dívida externa em 
1997. Em seguida, 1998, cheguemos à Ásia, onde 
seriam colocados de joelhos os outrora invejados 
“Tigres Asiáticos”(pela ordem, Tailândia, Coréia 
do Sul, Malásia, Indonésia), afetados pela 
estagnação econômica de seu “mecenas” (o 
Japão)  e pela fragilidade de suas instituições 
financeiras (falidas). Mais adiante...chega a vez 
do Brasil. 1999 assistiu à maxi-desvalorização do 
Real, que tantas convulsões provocou naquelas 
esquecíveis semanas de Fevereiro e Março 
daquele ano. Novamente, impactos continentais 
não-desprezíveis foram percebidos.  
 

O que podemos apreender dessa 
seqüência de eventos? Que os mesmos 
compartilhavam a mesma natureza, certamente. 
Em todos as mencionadas crises, havia um “foco 
inicial” de desconfiança acerca da “saúde 

econômica” do país-alvo (via de regra, subida nos 
índices da Moody’s ou da Standard & Poor’s, ou 
relatórios de instituições financeiras 
internacionais). Investidores e especuladores 
(muitas vezes ambos coincidiam), assim, 
retiravam seus investimentos do país-alvo ou 
transferiam-nos para ativos em dólar, acelerando 
a desvalorização da moeda local. No afã de 
impedir esta última, o país-alvo torrava suas (em 
geral insuficientes) reservas em dólar, tornando-
se refém de uma “espiral de desconfiança”. 
Quanto mais o país-alvo intervinha, tentando 
conter a queda das cotações, mais e mais 
recursos eram retirados do país e mais fragilizado 
este ficava perante a especulação. Culminava o 
processo com uma maxi-desvalorização, 
acompanhada ou não por moratória e, 
certamente, acompanhada por um “pacote 
emergencial” financeiro, do FMI ou mesmo dos 
Estados Unidos (caso da Crise Tequila). Algo 

mais? 
 

Avalio que os 
desdobramentos políticos das 
Crises Financeiras, nas arenas 
domésticas (dos países que 
adotaram a Democracia, bem 
dito), ocorreram em duas etapas 
(podendo corresponder a “dois 
passos” – terminologia que 
adotarei daqui em diante).  
Inicialmente, os governos já 
instalados no poder, 
confrontando diretamente essas 
crises de tamanha gravidade, 
tiveram sua legitimidade 
reforçada diante da população – 
eles foram considerados os 
potenciais “salvadores” da nação 

ou, no mínimo, os agentes políticos capazes de 
minimizar os custos das crises. Tal reforço de 
legitimidade se traduziu em permanência no 
poder – tais governos, via de regra, venceram as 
eleições imediatamente posteriores às crises. A 
tal fato corresponde o “primeiro passo”. 
Exemplos: vitória de Zedillo no México em 1994, 
de Iéltsin em 1998 na Rússia, de Menem em 
1995 na Argentina vitimada pela “Crise Tequila”, 
de Fernando Henrique Cardoso no Brasil pouco 
antes da Crise brasileira estourar, já vivendo os 
desdobramentos das crises Russa e Asiática 
(dizia-se que o Brasil era “a bola da vez”).  
 

E quanto ao “segundo passo”? Este é 
caracterizado pela mudança de governo verificada 
nos países alvo das Crises Financeiras Globais nas 
segundas eleições realizadas após o instaurar das 
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citadas crises. Tivemos a vitória inédita de um 
candidato não-pertencente ao PRI (Partido 
Revolucionário Institucional) no México, o 
conservador Vicente Fox. No Brasil, tivemos a 
vitória, igualmente inédita, do Partido dos 
Trabalhadores, com Luiz Inácio Lula da Silva. Na 
Rússia, Iéltsin encerrou seu mandato meses 
antes do seu expirar e entronizou no poder 
Vladimir Putin, posteriormente eleito Presidente. 
Na Argentina, a União Cívica Radical (UCR) 
venceu o Partido Justicialista (Peronista), com 
Vicente de La Rúa eleito presidente. Qual seria o 
“móvel” motivador das populações desses países 
para concretizar tal cenário? 

Imagino que este seja similar ao que 
motivou os acontecimentos na Grã-Bretanha, em 
1946. O país, recém-vitorioso da Segunda Guerra 
Mundial, ainda contabilizava suas enormes perdas 
humanas e materiais. Nesse contexto, ocorre a 
surpreendente vitória dos Trabalhistas, com 
Attlee, sobre os Conservadores de Churchill (o 
“arquiteto da vitória”, popularíssimo em seus país 
e no mundo). O slogan dos Trabalhistas? “Viva 
seus sonhos, construa seu futuro!”. Os britânicos, 
ainda que gratos pela vitória contra o Eixo e 
sabedores da necessidade dos sacrifícios 
(imensos) que lhes foram impostos pelo esforço 
de guerra, queriam apagar as cicatrizes da 
guerra, deixar esse “trauma” enterrado no 
passado e viver “um novo tempo”, descolado dos 
horrores e sacrifícios recém-passados. Isso se 
traduziu num novo governo. Novas caras. O que 
menos importava era saber “quem”, frente à 
mensagem e ao imaginário da “mudança”, da 
realização concreta do que, para toda uma 
geração, passara ao campo da irrealizável utopia 
(isso podia incluir os ganhos materiais mais 
modestos, pelo contexto da época – a renda per 
capita britânica decresceu 65% durante os anos 
do conflito). Tal analogia encontra admirável 

similaridade com os acontecimentos que vivemos 
no Brasil da atualidade. Que os mexicanos 
viveram em 2000, juntamente com os argentinos. 
Era consenso quase geral – tratava-se da “hora 
da mudança”.  
 

Preocupa-me o fato de que, no caso 
argentino, a mudança não teve qualquer 
conteúdo, resultando daí uma crise político-
econômica sem precedentes no país (quinhão 
merecido desse resultado cabe, igualmente, aos 
organismos financeiros internacionais). O governo 
De La Rúa duraria, assim, menos da metade do 
seu mandato, com o poder retornando aos 
Peronistas. Houve mudanças no México (um 
governo de “técnicos”, cujo ministério foi formado 
lançando-se mão do trabalho de “headhunters”!), 
na Rússia (Putin reverteu a tendência 
liberalizante de Iéltsin e endureceu a ação no 
campo externo, com resultados aparentemente 
positivos). Acontecimentos no plano externo 
favoreceram o sucesso (até onde podemos 
avaliar) de mexicanos (fortalecimento do NAFTA e 
pujança da economia dos Estados Unidos) e 
Rússia (11 de Setembro).  
 

Não podendo controlar (somente 
influenciar, num grau limitado) os acontecimentos 
no plano externo, esperemos que haja mudanças 
reais no Brasil. Novamente remontando aos 
britânicos, no caso deles a mudança consistiu no 
Estado do Bem Estar Social, uma das mais 
admiráveis obras de engenharia política de todos 
os tempos e cujos resultados positivos foram 
memoráveis. Vencer o combate à ancestral 
desigualdade social no Brasil seria acontecimento 
de mesma envergadura. Argentina ou Grã-
Bretanha? A mudança já veio. Façamos com que 
ela legue frutos positivos, enfim! 
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CCoossmmooss ou CCCaaaooosss?   
Intervenção Humanitária e Ataques Preventivos  
enfrentam o DDDiiirrreeeiiitttooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll   PPPúúúbbbllliiicccooo  

 
 
A dissolução da União Soviética eliminou 

da arena política internacional um sistema de 
confrontação entre dois Estados (duas 
superpotências) e dois sistemas sócio-políticos 
antagônicos, que justificava e permitia distorções 
e flagrantes violações de normas de Direito 
Internacional Público durante a Guerra Fria.  O 
fim da bipolaridade baniu a possibilidade de 
recurso ao falecido sistema ideológico e 
estratégico para a justificação do injustificável: a 
violação do princípio supremo que tem regido as 
relações internacionais desde a incepção do 
moderno sistema de Estados nacionais em 1648, 
qual seja, o do respeito à independência política e 
à integridade territorial dos Estados.  Esse 
princípio fundador foi consagrado no quarto 
parágrafo do artigo segundo da Carta de São 
Francisco, tratado constitutivo da Organização 
das Nações Unidas (ONU).  No 
período da Guerra Fria, a doutrina 
estadunidense de contenção e a 
doutrina Brejnev dos soviéticos 
sustentavam as incursões de 
ambos Estados nos territórios e 
afazeres domésticos de inúmeros 
terceiros Estados. 

 
No pós-Guerra Fria, por sua 

vez, e também no pós-11 de 
setembro, duas noções foram 
introduzidas na esfera 
internacional, que atentam aberta 
e claramente contra o princípio da 
não-intervenção e contra os 
corolários ou extensões desse 
princípio, que são os limites legais 
internacionais à ameaça e ao uso 
da força por um Estado (ou grupo 
de Estados) contra outro Estado 
(ou grupo destes).  Essas noções 
são as doutrinas da intervenção 
humanitária e dos ataques 
preventivos.   

 
A doutrina de intervenção humanitária, em 

primeiro lugar, resultou de uma concepção 
emergente, a partir do último quartel do século 
XX, de que o Estado, além de titular de direitos, é 
também titular de deveres.  A partir dessa lógica, 
se o Estado negligencia ou viola suas obrigações 
com sua própria população, em termos de 
respeito e garantia do direito à vida e da provisão 
de segurança, seus direitos (à não-intervenção e 
à integridade territorial, por exemplo) podem ser 
suspensos como meio de sanção a um ilícito 

internacional (uma prática 
criminosa, como a da chamada 
limpeza étnica).  Em outras 
palavras, a doutrina tenta superar a 
histórica disjunção das duas 
barganhas sociais que sustentam o 
Estado, quais sejam, as chamadas 
barganha hobbesiana e barganha 
westphaliana.  A barganha 
hobbesiana resume-se no contrato 
social que sustenta a existência do 
Leviatã.  Essa barganha é realizada entre 
indivíduos e o Estado, e diz respeito à abdicação 
de direitos por parte dos primeiros, em favor do 
segundo, de modo que este lhes garanta 
segurança e outros bens públicos básicos.  A 
barganha westphaliana, consagrada no princípio 
da não-intervenção, deriva da fórmula oriunda 

dos Tratados de Westphália de 
1648:  cujus regio ejus religio 
(sendo melhor resumida na frase 
inglesa 'whose the region, his the 
religion').  Ou seja, o soberano 
determina a religião daqueles 
que vivem sob sua jurisdição 
(em seu território), ou, em 
outros termos, rex est imperator 
in regno suo (o rei é imperador 
em seu reino).  Isso significa que 
os Estados teriam o direito e a 
capacidade de determinar as 
condições internas a seu 
território, sem considerações ou 
interferências de fora; a 
barganha interestatal garante a 
não-intervenção dos Estados nos 
assuntos internos e territórios 
uns dos outros.  Mas, de fato, os 
Estados nunca foram capazes de 
estabelecer absoluto controle 
sobre suas populações, nem se 
fecharem completamente a 
influências externas.  

 
Essa disjunção entre as duas barganhas 

sociais que sustentam e legitimam a existência 
dos Estados ensejou o surgimento de dois tipos 
de soberania estatal, conforme elencado pelo 
professor Robert Jackson:  a soberania negativa 
(o direito de estar livre de interferências 
externas) e a soberania positiva (a capacidade de 
prover segurança e bens públicos básicos à 
população).  Nota-se, prontamente, que a 
soberania negativa se correlaciona com a 
barganha westphaliana, enquanto que a 
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soberania positiva nos remete à barganha 
hobbesiana.  O fenômeno contemporâneo dos 
Estados fracassados, por exemplo, diz respeito 
àqueles Estados que detêm a soberania negativa 
(o reconhecido direito de não sofrerem 
intervenções ou interferências externas), mas que 
não possuem a soberania positiva (a capacidade 
de prover segurança, ordem pública e bem-estar 
à sua própria população), o que mina suas 
legitimidades internas e suas bases de 
sustentação.  O cerne da doutrina da intervenção 
humanitária implica uma vinculação entre as duas 
esferas e barganhas sociais, condicionando a 
manutenção da não-intervenção ao cumprimento 
das responsabilidades internas dos Estados.  A 
guerra da coalizão da OTAN contra a Iugoslávia, 
em abril de 1999, sob a égide de uma concepção 
de intervenção humanitária contra a limpeza 
étnica de kosovares promovida pelo governo 
sérvio, projetou a doutrina para o centro das 
atenções internacionais.  A guerra contra a 
Iugoslávia foi, no entanto, sob todas as óticas 
possíveis, ilegal para os correntes parâmetros do 
Direito Internacional Público, que prevê apenas 
duas possibilidades de uso legal/legítimo da força 
por Estados contra outros Estados.   

 
A primeira é o uso da força utilizada em 

auto-defesa, individual ou coletiva, em resposta a 
um ataque sofrido1 (essa resposta tem, no 
entanto, que ser necessária e proporcional.  
Explicaremos, mais adiante, o que tais 
imperativos significam).  A segunda encampa o 
uso da força autorizado pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas contra uma 
ameaça à paz e à segurança internacionais, ou 
contra agentes violadores da paz e segurança 
internacionais, uso que também deve respeitar os 
princípios do direito internacional 
consuetudinário, consubstanciados nos 
imperativos da necessidade e da 
proporcionalidade.  O princípio da necessidade 
impõe que o uso da força, em auto-defesa, deve 
ocorrer somente se ele for estritamente 
necessário para a auto-defesa do agredido, ou 
seja, se sua segurança ainda estiver ameaçada 
ou em risco, mesmo após a ocorrência da 
agressão.  O princípio da proporcionalidade, ao 
contrário do que muitos acreditam, nada tem a 
ver com a correspondência dos níveis de poder ou 
de recursos das partes em conflito armado.  Ele 
diz respeito ao imperativo de limitação do uso da 
força, de modo a não haver danos colaterais 
desnecessários a civis (em termos de sofrimento 
humano) e a suas propriedades, a não ser que 
estejam sendo usadas para os propósitos da 
guerra (ou seja, infligir derrota ao oponente).   

   

                                                 
1 Direito consagrado no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, 
o qual "exclui qualquer direito à auto-defesa 'além daquele [ao 
qual se recorre] em resposta a um ataque armado'" (Sharp, 
1999:283).  Vide Sharp Sr., Walter Gary.  Jus Paciarii:  
Emergent Legal Paradigms for U.N. Peace Operations in the 
21st Century.  Paciarii Internatinal, LLC, 1999.  

Os ataques preventivos, por sua vez, 
foram trazidos à baila, internacionalmente, por 
estarem incluídos no documento da nova 
Estratégia de Segurança Nacional, lançado pelo 
poder executivo estadunidense em 17 de 
setembro de 20022.  Apesar das alegações do 
documento (The White House, 2002:19-20), 
nunca se pode estar certo de que movimentações 
de tropas (de Estados hostis) são realizadas com 
intenções ofensivas (preparação para a guerra) 
ou que informações de serviços de inteligência 
não incorram no problema da misperception, ou 
que sejam deliberadamente distorcidas.  Sob 
qualquer prisma moderno e contemporâneo, a 
despeito das argumentações ao contrário, o uso 
preventivo da força para conter ou desestruturar 
uma ameaça iminente (percebida a partir de um 
juízo privado) não encontra respaldo no DIP como 
o conhecemos (não se encaixa em nenhuma das 
duas possibilidades legais de uso legítimo da 
força segundo a Carta das Nações Unidas e o 
direito internacional costumeiro).   

 
O que representam, então, essas ameaças 

(já concretizadas em ataques, no caso da 
intervenção humanitária) ao DIP?  A resposta 
deve ser pensada nos termos do que Hedley Bull 
denomina de ordem internacional.  Bull define 
ordem internacional como "um padrão de 
atividade que sustenta as metas primárias ou 
elementares da sociedade de Estados, ou 
sociedade internacional" (Bull, 1995:8)3, sendo 
esta última definida como "um grupo de Estados 
[que], cônscio de certos interesses comuns e 
valores comuns, forma uma sociedade no sentido 
de que se concebe limitado por um conjunto 
comum de regras em suas relações uns com os 
outros, e compartilham o funcionamento de 
instituições comuns"  (Bull, 1995:13).  A seu 
turno, as metas primárias ou elementares de 
qualquer sociedade seriam: i) limites ou 
constrangimentos ao uso da violência; ii) a 
manutenção das promessas ou dos acordos 
celebrados; iii) a estabilidade da posse (feita 
através de normas sobre a propriedade).  
Transpondo-as para o plano internacional, a 
sociedade internacional se sustenta em havendo, 
além de outras coisas, limites legais respeitados 
ao uso da força (segurança); cumprimento dos 
tratados e acordos internacionais 
(previsibilidade); estabilidade da posse, aqui 
podendo ser lida, em primeiro lugar, como 
estabilidade do território sob jurisdição de um 
Estado, e também como a manutenção da posse 
(transformada, através do direito, em 
propriedade) de seus bens (dentro e fora do 
próprio Estado) e daqueles de seus nacionais.  As 
doutrinas da intervenção humanitária e dos 
ataques preventivos constituem ameaças à ordem 
internacional contemporânea na medida em que 
                                                 
2 O documento pode ser encontrado no endereço:  
www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf. 
3 BULL, Hedley N.  The Anarchical Society: a Study of 
Order in World Politics.  New York:  Columbia University 
Press, 1995, 2nd ed. 
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são incompatíveis com as normas internacionais, 
inclusive as cogentes (jus cogens) de direito 
internacional público, a saber, o princípio básico 
da não-intervenção e os limites legais 
(possibilidades legais) à ameaça e ao uso da força 
por um Estado contra outros Estados ou atores 
localizados em seus territórios, o que gera 
instabilidade política e jurídica, no mínimo,  no 
sistema como um todo.   

 
No entanto, se percebemos as normas de 

direito como as expectativas institucionalizadas 
dos atores sociais, ou seja, como os valores 
referentes àqueles comportamentos desejáveis e 
àqueles não-desejáveis (não permitidos), há que 
se considerar o fato de que, periodicamente, o 
direito se encontrará em desuso ou em crise, o 
que caracterizará um período de transição entre 
ordens, inclusive jurídicas, distintas.  É por um 
desses períodos que estamos, hodiernamente, 
atravessando.  Na esteira dessas colocações, 
podemos notar que mudanças de expectativas 
(valores) dos atores sociais produzem 
transformações na ordem (doméstica e/ou 
internacional), afetando o próprio ordenamento 
jurídico vigente.  Essas mudanças levam a novas 
conformações no âmbito do direito, que é 
colocado em crise (período de caos) antes de se 
re-estabilizar (novo cosmos, como diriam os 
gregos, ou nova ordem). 

 
O conceito de intervenção humanitária, 

diferentemente da noção de ataques preventivos 
(que não encontra qualquer respaldo, nem 
valorativo, nem estratégico), apresenta uma 
tendência de mudança real de valores.  É possível 
se dizer que há a emergência, 
contemporaneamente, de uma vinculação do 
direito de o Estado se ver livre de interferências 
externas à obrigação estatal de observância das 
normas de direito internacional (humanitário e de 
direitos humanos) no trato de sua própria 
população interna, além do pacto social interno; a 
violação dessas normas, como ilustrada pelo caso 
da Iugoslávia, pode, em um futuro talvez não tão 
longínqüo, possibilitar a intervenção legal em 
Estados para impedir a perpetração de massacres 
genocidas.  Por parâmetros legais atuais, é 

verdade que isso ainda não é possível.  Sem 
embargo, a via dos tratados não é a única forma 
de incorporação de uma tal norma que possibilite 
a chamada intervenção humanitária ao 
ordenamento jurídico internacional.  A via do 
direito costumeiro oferece uma alternativa mais 
provável.  Na medida em que intervenções (ainda 
ilegais) ocorram, elas podem passar a ser 
consideradas pelas autoridades judiciais 
competentes como constituintes de precedentes 
que conformam um costume, ou seja, uma 
instituição (uma prática que se reproduz no 
tempo e é regida por uma norma não-escrita).  
Em outras palavras, quando for percebida como 
uma prática, respaldada pelos atores sociais, tida 
como expressão de, e regida por, uma norma 
implícita sustentada por novos valores societais, 
ela se tornará um costume e passará a reger as 
relações dos atores da mesma forma com que as 
normas escritas o fazem. 

 
Em resumo, cabe salientar que o Direito 

Internacional é uma das principais instituições 
que sustentam a sociedade de Estados em que 
vivemos e que, mesmo “capenga” às vezes, é 
verdade, limita as ações e informa o quadro de 
preferências (o menu de opções) dos atores 
internacionais.  Se o Direito e, por conseguinte, a 
sociedade de Estados, estão em crise, 
especialmente desde o 11 de setembro, é porque 
há novas realidades e dilemas que ainda não são 
passíveis de resolução através dos antigos ou 
anacrônicos dispositivos institucionais de que 
dispomos.  Mudanças, que não necessariamente 
representam melhoras nos padrões de vida da 
população mundial, são, inexoravelmente, 
acompanhadas por caos, ou desordem, nos 
termos aqui empregados.  Uma vez que o direito 
e a segurança (termo aqui utilizado em seu 
sentido lato, como o fazem os teóricos dos 
estudos críticos de segurança, cuja acepção é a 
da manutenção de uma ordem vigente) são 
naturalmente conservadores, há que se aceitar o 
fato de que mudanças implicam rupturas de 
ambos, apesar de nem sempre virem 'para o 
bem'.  Concluímos, então, corroborando com o 
célebre adágio de Buda:  a impermanência é, 
implacavelmente, a lei que rege o mundo! 
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OOOsss   LLLeeeõõõeeesss   eee   ooosss   CCChhhaaacccaaaiiisss
A redução da taxa de juros dos EUA, os 
países "emergentes" e o Brasil 
 

Após 11 cortes perpetrados 
no ano de 2001, com o intuito de 
combater os efeitos deletérios da 
recessão econômica e dos atentados 
de 11 de setembro, na última semana 
o Fed (Federal Reserve – Banco 
Central dos Estados Unidos), pela 
primeira vez no ano de 2002, 
determinou um corte de 0,5% na taxa 
básica de juros, que caiu de 1,75% 
para 1,25%. A decisão do Fed foi 
unânime. Todos os 12 conselheiros do 
FOMC (Federal Open Market 

Committee, o conselho de política monetária do 
Fed) votaram a favor da redução. 

 
Esse corte foi influenciado, 

dentre outros fatores, pela 
recessão enfrentada pelos Estados 
Unidos desde o ano passado, pelo 
segundo declínio consecutivo nos 
postos de trabalho fora do setor 
agrícola ocorrido em outubro e 
pela queda sofrida pelo indicador 
de confiança do mês de outubro. 
Os indicadores de confiança são 
muito importantes porque exercem 
um papel relevante na formação 
das expectativas acerca do 
comportamento futuro dos 
consumidores. No que tange aos 
Estados Unidos, a importância 
deste indicador aumenta devido ao fato de sua 
atividade econômica ser fortemente influenciada 
pelo consumo, que representa dois terços do 
Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

 
As conseqüências dessa medida foram 

imediatas: após oscilar próximo à estabilidade 
durante a maior parte do dia, o Dow Jones, 
principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, 
subiu 1,01% e fechou a 8,765,94 pontos, 
enquanto o índice S&P500, que mede o 
desempenho das 500 ações mais negociadas na 
Bolsa de Nova York, avançou 0,85%, a 923,18 
pontos. Já o Nasdaq, índice do setor tecnológico, 
cresceu 1,12%, para 1.416,18 pontos.  

 
Contudo,apesar de ser esta a menor taxa 

de juros dos Estados Unidos desde 1961, há 
dúvidas de quanto esse corte poderá realmente 
impulsionar a hesitante economia estadunidense, 
uma vez que o patamar anterior, 1,75%, que já 
era o menor em 40 anos, perdurava desde 
dezembro de 2001 e não foi capaz de lograr os 
êxitos previamente desejados. 

 

A relevância destes números para 
aqueles países alcunhados de "países em 
desenvolvimento" ou "emergentes" – como toda a 
América Latina e, mais especificamente, no caso 
do Brasil, por exemplo – é muito grande, 
expressando-se de várias formas e em várias 
nuanças. 

 
Desde a independência política brasileira, 

o investimento internacional tem tido um papel 
de destaque na dinâmica econômica brasileira. No 
transcorrer do século XIX, o comportamento da 
economia brasileira foi influenciado em grande 
medida por suas relações com o sistema 

econômico internacional sob a 
hegemonia britânica, também 
denominada de Pax Britannica.  

 
No tocante ao século XX 

(seja ele "Breve", seja ele 
"Longo"), as mudanças 
significativas no âmbito 
internacional – em especial aquelas 
concernentes à transição da Pax 
Britanica para a Pax Americana – 
não modificaram significativamente 
a profundidade e a amplitude da 
inserção internacional brasileira no 
que diz respeito aos fluxos de 
investimento internacional, sejam 
eles fluxos de investimento de 
portfólio, empréstimos 

internacionais ou fluxos de investimento 
estrangeiro direto (IED). 

 
A partir do início da década de 1990 o 

Brasil – assim como outros países latino-
americanos (México, Argentina e Chile, por 
exemplo) – passou a adotar uma política 
econômica de caráter claramente 
desregulacionista que primava pela abertura de 
mercados, inclusive o de capitais, o que 
aumentou ainda mais a vulnerabilidade externa e 
a fragilidade da economia brasileira. Assim, com 
a adoção de tais medidas, o país passou a 
receber uma quantidade expressiva de recursos 
externos via mercado de capitais (investimento 
em carteiras de ações e empréstimos em divisas, 
através da colocação de títulos no exterior). 

 
Destarte, voltando-nos para a recente 

redução da taxa de juros promovida pelo Fed, 
podemos ver que tal queda pode ter pelo menos 
duas conseqüências para o Brasil e os demais 
países "em desenvolvimento". Em primeiro lugar, 
caso o objetivo do Fed seja alcançado – a saber, 
o fim da recessão e o reaquecimento da economia 
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estadunidense –, poderá haver uma retomada do 
crescimento econômico em nível mundial, uma 
vez que os Estados Unidos são a maior economia 
do mundo. Além disso, no tocante ao Brasil, 
poderá também haver um aumento das 
exportações e, conseqüentemente, uma melhora 
da balança comercial, tendo-se em vista o 
tamanho do mercado consumidor norte-
americano e a participação que esse mercado 
tem, percentualmente, nas exportações 
brasileiras.  

 
Em segundo lugar, essa redução pode 

incentivar os investidores a assumirem um risco 
maior, como por exemplo no mercado acionário. 
Contudo, o mercado acionário estadunidense 
ainda se encontra em um estado de recuperação 
frente aos escândalos proporcionados pelas 
homéricas fraudes que vieram à tona 
recentemente. Assim, outra possibilidade para os 
investidores seria a procura de um retorno maior 
fora do país. Neste ponto entra o Brasil, cujos 
juros básicos nominais (SELIC) estão em 21% ao 
ano. Em função de sua dependência de 
financiamento externo para fechar o Balanço de 
Pagamentos, essa redução pode ajudar o país a 

"respirar" um pouco em um ano repleto de 
intempéries e vicissitudes.  

 
Não obstante, nem tudo são flores. 

Devido à magnitude da dívida brasileira, o 
financiamento da mesma não só é muito difícil, 
como também insustentável, graças ao 
astronômico valor que tem que ser destinado ao 
serviço desta dívida. Além disso, o Brasil carece 
de uma gama de investimentos no âmbito interno 
(educação, saúde, alimentação, infra-estrutura 
etc.) e não possui recursos suficientes para esses 
investimentos e para o financiamento desta 
dívida ao mesmo tempo.  

 
Assim, o que o governo brasileiro eleito 

deve buscar é um planejamento de longo prazo 
que inclua a redução tanto da taxa de juros como 
da histórica vulnerabilidade externa. Caso se 
consiga isto, o país não somente será capaz de 
sanar vários de seus problemas internos, como 
também poderá promover uma nova inserção 
internacional. Uma inserção mais autônoma e 
soberana, que não seja mais pautada pelas 
questões de curto prazo, mas pela 
sustentabilidade do desenvolvimento brasileiro.
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