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Aceno docente 
 
 
Recebi e agradeço vossa mensagem e parabenizo-vos todos pela feliz iniciativa. Espero que a 
mesma prospere em benefício de toda a comunidade acadêmica, particularmente aquela 
dedicada às Relações Internacionais. 
 
Alcides Costa Vaz 
Brasília-DF  
 
 
Acenos discentes 

  
 
Caros colegas,  
  
Foi a quinta edição, e a quinta vez que me surpreendo com tamanha qualidade argumentativa 
dos colunistas. Adoro ler os artigos e aprendo muito com eles. Parabéns por essa iniciativa 
que, sem dúvida alguma, é um grande sucesso. 
 
Dica de debate: "Será esse o fim da História?" de Francis Fukuyama é uma tese bastante 
discutida nas Relações Internacionais e vale a pena ser debatida por este veículo. A obra é tão 
brilhante, que ainda que polêmica, não pode ser rejeitada e deve ser analisada de perto pelos 
estudantes. Dará certamente uma discussão muito boa.... 
 
Lucyana Sposito Gomes 
São Paulo-SP 
 
 
Caros Amigos, 
  
Alguns velhos conhecidos, outros nem tanto; todos igualmente dignos de menção. O 
resultado, este não poderia ser diferente: o robusto periódico que tenho o prazer de receber 
semanalmente. Cabem-me a tarefa de agradecer, da qual me incumbo com satisfação, e a 
iniciativa de debater, que pretendo exercer oportunamente. Por ora, desejo anos vindouros a 
esse sucesso editorial e, porque não dizer, etimológico.  
 
Thiago Jabor 
Brasília-DF 
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Editorial 
Algumas reflexões sobre o curso de 
RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  
no BBrraassiill 

  
Não tendo optado por algum 

daqueles cursos universitários que 
compõem o quadro das opções profissionais 
mais ortodoxas, os estudantes de Relações 
Internacionais geralmente ingressam na 
vida universitária sem conhecimento prévio 
das possibilidades de inserção profissional 
ou da amplitude do 
conhecimento acadêmico-
intelectual abarcado. 
Carecendo de uma 
identidade bem delineada (o 
próprio nome da profissão é 
comumente um mistério e 
motivo de anedota entre os 
discentes) e de um locus 
standi próprio no 
amedrontador mercado de 
trabalho, muitos dos debates 
conduzidos na academia e 
pelos estudantes brasileiros 
sagram-se na meta-
discussão, isto é, na 
discussão do campo de 
estudo per se. Mais que 
diálogos sobre a validação 
científica de Relações 
Internacionais no bojo das 
Ciências Sociais ou sobre 
metodologias de construção 
dos discursos científicos na 
área, a comunidade brasileira 
de Relações Internacionais 
atenta-se para o 
desbravamento do campo no 
País.  

 
Com sorte, recen- 

temente tenho acompanhado 
uma acalorada discussão conduzida por 
estudantes oriundos de alguns dos inúmeros 
centros universitários brasileiros sobre um 
suposto ranking de instituições de ensino 
em Relações Internacionais no Brasil e, por 
conseqüência, se, afinal, estudar em uma 
escola de prestígio e tradição constituiria 
um diferencial no desenrolar da carreira 
profissional. Das trocas através do fórum de 

discussões do site RelNet1 e 
de algumas listas virtuais de 
e-mails, saltou-me aos 
olhos tanto a variedade, a 
pertinência e a angústia 
pessoal dos argumentos 
utilizados quanto à 

cristalização 
da percepção 
de que faltam critérios para 
compor um entendimento 
acerca da expansão da área 
no Brasil.  

 
Em primeiro lugar, 

cumpre fazer-se evidente que 
não é permissível ranquear 
as universidades sem definir 
parâmetros, especialmente 
em face da carência de 
elementos palpáveis que 
subsidiem uma avaliação de 
tal porte. Talvez fazê-lo 
satisfaça a vendagem de 
guias para pré-vestibulandos 
indecisos ou o ego de 
diretores dos centros de 
ensino. Atribuir estrelas para 
os cursos sem conhecer o 
campo de estudos em 
profundidade e em suas 
especificidades presta um 
grande desserviço à 
compreensão do crescimento 
da área na academia 
brasileira e desvirtua a 
edificação de uma percepção 
lúcida e projetada, no futuro, 
sobre a mesma. Se mal se 

sabe precisar o número dos centros 
universitários que ministram Relações 
Internacionais no Brasil, é improvável que 
um ranking abrangente fosse listado e 
detalhado em escalas neste instante de 
franco florescimento da área.  

                                                 
1 Ver http://forum.relnet.com.br/cgi-
bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=7&t=000016  

“O compartilhamento 
de uma agenda de 
atividades entre 

estudantes e 
professores de 

centros de ensino 
diferentes colabora 
para a formação de 

uma linguagem 
comum e, destarte, 
para o desenho de 

uma identidade para 
o curso de Relações 
Internacionais no 

Brasil. Além de servir 
de ponte para o 
adensamento de 

práticas sadias de 
networking, 

proporcionar o 
aprofundamento do 

debate substantivo e 
a difusão do 

conhecimento.” 
 

 

 
 

FILIPE NASSER,  
21, é Editor-Adjunto de 

O Debatedouro 
 
 

fnasser@relnet.com.br   
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No entanto, alguns critérios 

objetivos poderiam ser, de pronto, adotados 
para averiguar a qualidade do ensino ou o 
potencial acadêmico de um centro. Por 
exemplo, é passível de avaliação: a 
porcentagem de mestres e doutores no 
quadro docente; a proeminência intelectual 
e acadêmica destes docentes; a quantidade 
de obras, periódicos e outras publicações na 
biblioteca especializada; o número de 
atividades e publicações em iniciação 
científica; o volume de atividades 
extracurriculares promovidas pelos alunos 
e/ou professores; a tradição da instituição 
em atividades de pesquisa e outras 
incursões científicas;  a participação de 
ambos discentes e docentes em eventos 
nacionais e internacionais; o grau de 
empregabilidade dos egressos no próprio 
campo profissional; dentre outros.  

 
Há de se constatar que inúmeros 

centros vêm investindo esforços reais para 
se consolidarem como pólos acadêmicos do 
Estudo de Relações Internacionais no Brasil, 
sejam seus alcances regional, nacional ou 
internacional. Quanto à qualidade de ensino 
desses promissores e dos demais, uma 
fotografia sacada neste instante certamente 
se mostraria destorcida ou fora de foco, 
uma vez que a maioria dos cursos de 
graduação ainda não formou sua primeira 
turma e recentemente inaugurou-se o curso 
em duas outras universidades públicas. 
Portanto, qualquer olhar sobre uma imagem 
do conjunto de institutos de ensino em 
Relações Internacionais seria prematuro e, 
no limite, irresponsável. Para tanto, 
esperemos a tinta da polaroid secar. 

 
Em segundo lugar, há que se 

diferenciar qualidade acadêmica e 
preparação técnica no que tange ao ensino 
universitário-profissionalizante. A primeira 
tem como objetivo formar cientistas sociais 
e analistas que possam antever um vasto 
leque de empregabilidade, que vai da 
própria academia até o setor privado. O 
foco aqui recai sobre a teoria, a filosofia 
política, a interação entre as ciências 
(política, economia, direito), o 
conhecimento histórico, a visão sistêmica. A 
segunda visa a inserir rapidamente 
profissionais no mercado de trabalho, de 
modo que estes ofereçam a seus 
empregadores uma espécie de 
conhecimento específico raro e caro ao 

próprio mercado. Mecanismos 
organizacionais e burocráticos, dispositivos 
legais e procedimentos mercantis são 
alguns dos aparatos adquiridos nessa 
espécie de educação. “Com efeito, uma 
observação perfunctória revela uma maior 
ênfase em aspectos conceituais e teóricos 
nos cursos mantidos pelas instituições 
tradicionais (públicas e católicas) e um 
cuidado bem mais acentuado com o lado 
prático da profissão naqueles oferecidos 
pelas privadas (comércio exterior e 
administração de negócios internacionais, 
por exemplo)”2, tal qual enxergado por 
Paulo Roberto de Almeida. No apagar das 
luzes, cabe tão somente a cada 
vestibulando, estudante ou egresso, nas 
profundezas de seu foro íntimo, decidir se 
pretende conferir um caráter humanista à 
sua formação ou optar pelo treinamento 
técnico. E, ao fim e ao cabo, como se 
pretende direcionar uma carreira e, 
especialmente, medir seu sucesso é uma 
inclinação amparada em critérios 
estabelecidos de forma individual. Não há 
fórmula mágica ou receita de bolo para isso. 

 
Resumo da ópera para as discussões 

aqui apresentadas: não deve haver 
arremates argumentativos, conclusões 
inquestionáveis ou verdades absolutas. O 
campo de estudo no Brasil vive sua 
meninice, apenas ensaia passos mais 
maduros. E em assim sendo mais vale 
trabalhar pelo futuro do que estar preso aos 
preconceitos do passado. 

 
Para referendar as percepções 

supramencionadas e agregar valor a este 
relevante debate, dois elementos poderiam 
lançar outros raios de luz sobre a 
argumentação aqui sugerida: 1) a 
proliferação de cursos de graduação em 
Relações Internacionais, mais que evidente, 
é assombrosa. No início dos anos 90, 
contavam-se em uma mão as faculdades 
que ofereciam cursos de graduação. Talvez 
tenhamos chegado a meia centena nesses 
últimos quatro anos; e 2) os anos 1990 
emblematizam, na teoria e na realidade 
empírica, a emergência de atores não-
estatais nas relações internacionais. Desta 
forma, os estudiosos e praticantes da área 
                                                 
2 ALMEIDA, Paulo Roberto de Os primeiros anos do 
século XXI: o Brasil e as relações internacionais 
contemporâneas São Paulo: Editora Paz e Terra, 2002, 
pp. 244-248. 
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deixam de ser somente os acadêmicos, 
funcionários públicos internacionais, 
diplomatas, militares e outros homens de 
Estado para adentrar com vigor no setor 
privado (multinacionais, consultorias, 
agentes financeiros), no terceiro setor 
(OnGs e outras instituições de interesse 
público) e outros segmentos da sociedade 
civil que passam a enxergar um horizonte 
mais distante (sindicatos, partidos políticos, 
associações comerciais). No Brasil - um 
país-baleia na definição de George Kennan, 
e, portanto, tipicamente “endógeno” – a 
noção de ampliação das relações 
internacionais (vide internacionalização, 
globalização ou mundialização) aguça-se 
com a abertura comercial, com a 
consolidação da democracia e com a gestão 
internacionalista da política externa de FHC. 
Com efeito, apesar de, grosso modo, o 
mercado de trabalho não conhecer a 
formação em Relações Internacionais, os 
anos 1990 passam a abrir vagas e 
oportunidades profissionais para os ditos 
analistas internacionais.  

 
A verdade é que o Estudo das 

Relações Internacionais no Brasil está, como 
já dito e repetido, em franca consolidação e 
que, portanto, não é nem embrionário nem 
tampouco maduro. Possui base, mas carece 
de identidade, em outras palavras. Os 
centros universitários, tanto não estão 
padronizados em termos de conteúdo 
programático quanto diferem em foco 
conferido e também em qualidade de 
ensino. A falta de uma linguagem comum 
certamente oblitera uma definição precisa 
da área e de seu profissional, dificultando a 
percepção mercadológica ou acadêmica do 
que pode agregar um profissional egresso 
dessa formação.  Esta falta de linguagem 
comum parece ser resultado direto 1) de 
visões distintas sobre o que significa a 
formação acadêmico-profissional em 
Relações Internacionais (do trânsito 
cognitivo entre as ciências ou da adoção do 
caráter prático ou teórico, por exemplo); 2) 
da necessidade comercial dos centros de 
ensino apresentarem um diferencial frente 
aos seus concorrentes com grades 
inovadoras ou centradas em especificidades 
regionais, em nichos de mercado 
particulares; 3) do fato de serem escassos 
os quadros de professores com formação 
específica na área (e, portanto, os mesmos 
são dotados de backgrounds os mais 
distintos); e 4) da limitação dos canais de 

publicação, dos eventos e dos investimentos 
em atividades relacionadas ao campo 
(embora este quadro possa sofrer 
alterações com o lançamento do Programa 
Santiago Dantas, que visa a consolidar o 
estudo da área, sobretudo com 
investimentos em pós-graduação).  

 
Dadas as circunstâncias inerentes a 

uma área altamente multidisciplinar que 
abrange grande escopo acadêmico e 
registradas as contingências naturais de um 
processo de maturação de um campo de 
estudo, mas tomando-se conta das 
perspectivas otimistas oferecidas pelos 
próprios estímulos “globalizantes” do cenário 
internacional, duas linhas de ação 
possibilitam corrigir as discrepâncias 
institucionais e suprir as falhas educacionais, 
no que toca às vicissitudes de qualquer 
programa de graduação: a primeira é óbvia e 
milenar - estudar. Correr atrás dos clássicos, 
do estado da arte, dos periódicos 
especializados, das publicações mais 
recentes.  Esta iniciativa parte de motivação 
individual e está circunscrita a esta esfera. 

 
A segunda é o engajamento nas 

atividades extracurriculares promovidas 
pelos professores, departamentos, 
faculdades e pelos próprios estudantes. 
Neste sentido, constitui fonte de 
conhecimento e de valorização para os 
alunos e egressos a participação em 
encontros de estudantes como ENERI e 
Conesul, organização de (e participação em) 
modelos de simulação das Nações Unidas 
como AMUN, MONU e MINI-ONU, produção 
em iniciação científica como a Revista 
Fronteira ou o Observatório de Relações 
Internacionais, comparecimento em círculos 
de palestras como o DiscuTRI, SulREL, 
simpósios e semanas de Relações 
Internacionais, articulação de empresas 
juniores, participação em grupos de estudos 
locais ou virtuais, engajamento em núcleos 
de colocação profissional, acompanhamento 
do movimento de comunidades epistêmicas 
virtuais como RelNet ou Fórum Mercosul, 
dentre tantas outras possibilidades.  

 
O compartilhamento de uma agenda 

de atividades entre estudantes e professores 
de centros de ensino diferentes colabora 
para a formação de uma linguagem comum 
e, destarte, para o desenho de uma 
identidade para o programa de Relações 
Internacionais no Brasil.  Além de servir de 
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ponte para o adensamento de práticas sadias 
de networking, proporciona o 
aprofundamento do debate substantivo e a 
difusão do conhecimento. Em poucas 
palavras, supre lacunas institucional-
educacionais e potencializa as capacidades 
dos alunos tanto individual quanto 
coletivamente.  

 
Nessa linha de raciocínio, o professor 

da Unicamp Shiguenoli Miyamoto constata a 
nova efervescência intelectual deste campo, 
em texto de 1999: “no cômputo geral, o 
momento é altamente favorável se 
comparado com clima existente há duas 
décadas. O número de eventos, por 
exemplo, é muito elevado, abordando os 
aspectos mais variados, promovendo-se 
inúmeros seminários internacionais.”3 Desta 
forma, não só está sendo criada uma agenda 
brasileira do Estudo de Relações 
Internacionais quanto esta procura interação 
com as agendas de outros países, sobretudo 
os do Conesul. 

 
No alvorecer de um celebrado Século 

XXI da Informação, os meios para constituir 
comunidades epistêmicas estão postos. Em 
uma tal área de conhecimento turbulento, 
como já alertara James Rosenau, é dever do 
estudioso e profissional acompanhar as 
mudanças à medida que elas ocorram. Para 
tanto, compartilhar conhecimento e fomentar 
o debate é fundamental para profissionais 
bem engajados. No Brasil de ora, em área do 
conhecimento tão incipiente, valorizar as 
iniciativas que prezem pela integração dessa 
comunidade é investir na própria constituição 
do perfil do profissional de Relações 
Internacionais em anos porvindouros.     

 
Bem, foram estes toques de teclado 

meramente impressionistas de um 
graduando apreensivo. Que continue o 
debate!

                                                 
3 MIYAMOTO S. O Estado da Arte. Texto apresentado 
no I Congresso Brasileiro de Relações Internacionais. 
Brasília, Março de 1998. 

NOTAS DA EDITORIA: 

1. Página de volta ao ar 
 
 Após enfrentarmos algumas dificuldades 
técnicas, anunciamos que nosso website estará 
de volta ao ar a partir dos próximos dias. O 
endereço é http://pagina.de/odebatedouro.  
 
2. Agradecimentos 
 

Agradecemos especialmente a Frederico 
Arana Meira por sua imensa colaboração na 
produção da nova versão do website. 
 
3. Edição Especial 
 
 A edição especial Um ano de 11 de 
setembro estará disponível para download no 
website d’ O Debatedouro. 
 
4. Escreva para Seção Cartas de O 
Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e 
debater os artigos desta edição, envie uma  
mensagem para odebatedouro@pagina.de ou 
para os endereços eletrônicos de nossos 
articulistas. As melhores mensagens serão 
publicadas e colocadas em discussão com outros 
leitores na próxima edição. 

5. Escreva artigos para O Debatedouro 
 

Se tiver interesse em publicar um artigo 
em O Debatedouro, envie uma mensagem para 
odebatedouro@pagina.de explicitando qual a sua 
área de interesse/atuação e a pertinência do 
artigo. As melhores propostas poderão ser 
publicadas em “O Debatedouro”. Os artigos 
deverão conter entre 4000 e 8000 caracteres. 
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Uma das caracte- 

rísticas mais relevantes das 
Relações Internacionais 
hodier- nas é o 
multilateralismo (para 
alguns, “multilateralismo 
com- plexo”). “Agentes 
internacio- inais os mais 
diversos (de Estados a 
ONGs) debatendo e 

decidindo os rumos de nosso mundo em áreas 
as mais variadas”, assim lemos em análises 
as mais diversas na mídia 
especializada ou não. Imagem 
acurada ou distorcida dos 
acontecimentos inter- nacionais? 
Esse artigo tem como objetivo 
elucidar essa questão, através da 
análise dos trabalhos da II 
Conferência Mundial de Direitos 
Humanos, próxima de completar 10 
anos de sua realização. 

 
A II Conferência Mundial de 

Direitos Humanos, realizada em 
1993 na cidade de Viena, refletiu a 
tensão entre Estados nacionais e 
ONGs, bem como entre facções 
dentro de ambos. Inserida no âmbito 
mais amplo das Conferências 
Mundiais promovidas pela ONU na 
década passada – tendo por objetivo 
galvanizar esforços no interior da 
própria organização, visando a 
promover coordenação entre seus 
vários órgãos, estabelecendo 
prioridades comuns no tratamento 
dos “temas globais” que trespassam 
as especificidades de cada órgão, 
garantindo a criação e implementação de 
medidas efetivas pela própria ONU e seus 
órgãos, Estados nacionais e diversos tipos 
de agentes – Viena teve associada a si 
vários significados:  

 
“Primeiro, rever e avaliar os avanços 

no campo dos Direitos Humanos desde a 
adoção da Declaração Universal de 1948, e 
identificar os meios de superar obstáculos 
para fomentar melhor progresso nesta área; 

segundo, examinar a relação entre o 
desenvolvimento e o gozo universal dos 
direitos econômicos, sociais e culturais, 
assim como dos direitos civis e políticos; 
terceiro, examinar os meios de aprimorar a 
implementação dos instrumentos de direitos 
humanos existentes; quarto, avaliar a 
eficácia dos mecanismos e métodos dos 
direitos humanos das Nações Unidas; 
quinto, formular recomendações para 
avaliar a eficácia desses mecanismos; e 
sexto, formular recomendações para 

assegurar recursos 
apropriados para as 
atividades das Nações 
Unidas no campo dos 
direitos humanos” 
(Cançado Trindade, 1997: 
p.119).  

 
A trajetória da II 

Conferência Mundial de 
Direitos Humanos, no 
entanto, diferiria em muito 
da de suas contrapartes 
(conferências como a Rio-
92 etc.). De início, houve 
problemas relativos à 
própria organização da 
conferência (retirada da 
candidatura alemã, atraso 
na divulgação do evento 
pelo Departamento de 
Informação Pública da 
ONU). Em seguida, tais 
problemas acabaram por 
restringir o escopo das 

Pré-Conferências, 
organizadas pela ONU e 

organizações regionais, tendo sido estas 
realizadas em datas muito próximas da 
Conferência de Viena. Isso culminaria, ainda, 
em problemas na confecção da Agenda 
Provisória do evento – as Pré-Conferências 
não lograram consenso a este respeito, 
cabendo em caráter emergencial ao Comitê 
Social, Cultural e Humanitário (Terceiro 
Comitê da Assembléia-Geral) esta tarefa. Não 
obstante, os trabalhos das Pré-Conferências 
contribuíram substancialmente para os 
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debates da futura Conferência – 
especialmente graças à ação das OnGs que, 
daí em diante, tornariam a II Conferência 
Mundial de Direitos Humanos uma causa sua. 

 
Representantes de 171 governos e de 

1529 OnGs estiveram presentes à Conferência 
(entre os dias 14 e 24 de Junho de 1993). 
Porém, não se mantiveram em contato 
durante a maior parte do tempo. Os primeiros 
constituíam o fórum oficial, enquanto que as 
últimas ficaram restritas ao “fórum paralelo” – 
o fórum “Todos os Direitos Humanos para 
Todos” – cujas instalações se encontravam 
imediatamente abaixo das do fórum oficial. 
Representantes de delegações 
governamentais que também eram membros 
de OnGs mediaram informalmente os dois 
fóruns. Processos similares ocorreram tanto 
no andar “de cima” quanto no “de baixo”. 
Divergências entre governos favoráveis ao 
reforço dos órgãos da ONU, responsáveis pela 
promoção dos Direitos Humanos e governos 
potencialmente alvos da ação destes mesmos 
órgãos, eram similares às divergências entre 
as ONGs com longa experiência de cooperação 
com a ONU (as que possuíam o chamado 
“status consultivo” nos trabalhos dessa 
organização acabariam responsáveis por 
organizar as discussões no fórum paralelo) e 
organizações que jamais haviam participado 
de um encontro na ONU. Não obstante as 
semelhanças, no “andar de baixo” as 
controvérsias seriam rapidamente resolvidas, 
ao mesmo tempo que diversas atividades e 
eventos paralelos eram organizados (lidando 
com a situação específica dos Direitos 
Humanos em determinados países), 
preocupando e irritando as delegações 
governamentais no “andar de cima”. Neste 
último, as controvérsias não seriam 
solucionadas, gerando extenso impasse no 
fórum oficial. 

 
Duas questões dominaram a agenda 

em ambos os “andares”: a universalidade e 
indivisibilidade dos Direitos Humanos e a 
criação de um Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos. No “andar 
de cima” os representantes dos governos 
embatiam-se sem chegar a consenso sobre a 
primeira questão. Governos asiáticos e 
islâmicos argumentavam em favor de 
particularidades (culturais, religiosas) ou 
então contra-atacavam os favoráveis à 
universalidade com argumentos relativos à 
soberania e ao princípio de não-intervenção 
nos assuntos externos – como já haviam feito 

durante as conferências regionais 
preparatórias para Viena. O Secretariado-
Geral da ONU, diversos governos ocidentais e 
as OnGs, no entanto, eram fervorosos 
defensores da universalidade – no “andar de 
baixo”, em que pesem as controvérsias, as 
OnGs lograram o consenso sobre esse tema. 
OnGs sediadas em países defensores das 
particularidades foram singularmente 
importantes nesse sentido, desafiando a 
autoridade formalmente constituída de seus 
respectivos governos. O resultado desse 
embate foi favorável às ONGs, e a 
universalidade foi reafirmada na Declaração e 
Plano de Ação de Viena (DPAV), documento 
final da Conferência. 

 
A defesa pelas OnGs da universalidade 

e indivisibilidade dos Direitos tem muito a 
dizer sobre algumas das mais importantes 
características associadas à Governança 
Global. Segundo Ono: 

 
“Cada conferência da ONU na década 

de 1990 facilitou a criação de normas 
internacionais e determinou objetivos que 
ampliaram a tradicional definição de 
Desenvolvimento. Os trabalhos das 
conferências demonstraram a emergência de 
um consenso segundo o qual os 
desenvolvimentos econômico, social e 
ambiental são interdependentes e se reforçam 
mutuamente, sendo componentes do termo 
hoje popular “desenvolvimento sustentável”... 
[o] desenvolvimento somente pode ser 
sustentado em situações de paz, 
estabilidade... e respeito aos Direitos 
Humanos” (Ono, 2001: p. 170). 

 
As OnGs, assim, acabavam por 

contribuir para a convergência de esforços em 
nível sistêmico, perpassando as mais diversas 
áreas temáticas, para que mecanismos gerais 
de regulação fossem estabelecidos, tendo 
como base o “sistema ONU – contribuindo 
para a evolução da Governança Global de uma 
forma mais relevante do que muitos Estados 
nacionais soberanos. 

 
A criação do Alto Comissariado foi 

questão polêmica desde sua concepção (1963) 
por um grupo de OnGs norte-americanas. 
Nessa época, formou-se uma coalizão ad hoc 
entre as OnGs e o governo da Costa Rica, 
proponente da medida na Comissão de 
Direitos Humanos. A coalizão recebeu o “aval” 
do governo dos Estados Unidos, tornando 
mais esperançosos seus partidários. No 
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entanto, dentro da CDH, a proposta sofreu 
seguidas “mutilações”, perdendo substância 
ao mesmo tempo que a política externa dos 
Estados Unidos mudava de foco durante a Era 
Reagan. Não surpreende, portanto, que a 
proposta não tenha sido votada pela CDH até 
o início dos anos 90. Revivida durante os 
encontros preparatórios para Viena, a 
proposta foi imediatamente endossada pelas 
OnGs de países do Terceiro Mundo, que 
conseguiram, como suas congêneres 
americanas em 1963, o apoio do governo da 
Costa Rica, mediante o qual foi possível 
convencer os Estados Unidos a patrociná-la. 
Apesar das pressões das OnGs no ‘fórum 
paralelo’, os governos não chegaram a um 
consenso sobre a questão, cuja decisão foi 
adiada para a Assembléia Geral da ONU do 
mesmo ano; lá, finalmente, foi criado o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH) - no entanto, 
com menos poderes de ação e agenda mais 
genérica do que as OnGs desejariam.  

 
Podemos concluir que, não obstante o 

dinamismo dos trabalhos efetuados no “andar 
de baixo” e a relevância das contribuições 
contidas no documento final enviado ao 
“andar de cima”, as OnGs não seriam as 
vencedoras de Viena. A DPAV, documento final 
do fórum oficial, refletiu muito mais o impasse 

e as posições ambíguas dos Estados membros 
da ONU quanto à controvérsia entre Direitos 
Humanos e soberania do que a visão das 
OnGs. Um dos pontos do DPAV conteria 
mesmo a seguinte frase: “... somente OnGs e 
seus membros genuinamente envolvidos no 
campo dos Direitos Humanos devem desfrutar 
dos direitos e liberdades arrolados na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
nas legislações nacionais”. Tal sentença 
marca, de forma lapidar, a controvérsia entre 
as OnGs e os Estados – pendendo a balança, 
no caso, para o lado dos Estados, que 
aproveitaram, ainda, a divisão entre OnGs 
“reconhecidas” e ONGs “não-reconhecidas” 
para seus propósitos. Percebem-se, assim, os 
limites existentes à ação dos “novos agentes” 
num contexto internacional no qual os Estados 
nacionais continuam sendo os principais 
repositórios de autoridade. Houve algumas 
vitórias parciais das OnGs – a confirmação da 
universalidade e indivisibilidade dos Direitos 
Humanos, a afirmação de que os Direitos da 
Mulher são Direitos Humanos – mas a 
ambigüidade e as propostas genéricas 
acabaram por prevalecer no DPAV. E mesmo 
as escassas vitórias das OnGs se converteriam 
em “vitórias de Pirro” poucos anos depois, 
quando os Estados não se engajariam 
suficientemente na implementação das 
propostas acordadas em Viena. 
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AAA   iiinnnttteeegggrrraaaçççãããooo   lllaaatttiiinnnooo---aaammmeeerrriiicccaaannnaaa

UUttooppiiaa ou rrreeeaaallliiidddaaadddeee ? 
 

 
Um dos processos mais 

relevantes para as hodiernas 
relações internacionais é, sem 
sombra de dúvida, o processo 
de integração regional. Seja 
complementando ou se 
contrapondo ao processo de 
globalização, a integração 
regional é um processo que se 
desenvolve com singular 
importância, gerando uma série 
de transformações políticas e 
econômicas no sistema mundial. 

É dentro deste contexto histórico-estrutural 
que se encontra a América Latina.  
  

Muitas, inúmeras e 
quase sempiternas foram, 
desde Simón Bolívar, as 
tentativas de integração 
regional no âmbito latino-
americano, sejam elas de 
caráter subregional ou não. E 
quase todas, no "frigir dos 
ovos", não foram capazes de, 
na práxis, alcançar os 
resultados a que haviam se 
proposto inicialmente. Em 
suma, lograram, no fim, írritos 
resultados. 
  

Mas quais poderiam ter 
sido as razões de tal fracasso? 
Por que, ao contrário da 
Europa com sua "União 
Européia" – exemplo 
freqüentemente evocado por 
muitos como sendo o "paradigma" da 
integração regional (apesar das inefáveis 
diferenças existentes entre ambos os casos, 
sejam elas de caráter político, cultural e/ou 
histórico-estrutural) –, a América Latina não 
foi capaz de estabelecer um processo 
duradouro e exitoso de integração regional? 
  

Devido à dimensão do tema, é 
tarefa árdua, de proporções hercúleas, 
abordá-lo em um texto da dimensão deste. 
Não obstante, apesar de tudo o que já foi 
dito acerca do tema da integração regional, 
nos prenderemos ao que, na nossa opinião, 

seria um dos fatores sine qua non – quiçá o 
fator – para o êxito da integração latino-
americana: a vontade política. 

 
 Esse conceito, vontade política, já 
foi – e continua sendo – aclamado por 
muitos como a panacéia dos problemas da 
humanidade, seja no nível local, nacional ou 
global. Essa aplicação generalizada e locus 
communis do conceito obnubila a utilidade 
que este pode trazer para o entendimento 
de nossa realidade. 
 
 Vontade política é algo que deve 
estar, necessariamente, ligado aos 
interesses dos excluídos. Ao contrário do 

que tem sido dito por muitos, 
não deve estar ligado aos 
"interesses nacionais", interesses 
estes que geralmente dizem 
respeito às classes mais 
favorecidas. Neste sentido, a 
integração regional deve ser vista 
pelos governantes nacionais 
como um meio, e não como um 
fim, sendo assim um meio 
através do qual os interesses dos 
menos favorecidos serão 
satisfeitos.  
 
 É importante ressaltar o 
papel deveras relevante que a 
integração regional no âmbito 
latino-americano pode exercer na 
busca por esses interesses 
supracitados. Melhor capacidade 
de barganha no sistema mundial, 

aumento do mercado de consumo interno – 
o que proveria um incentivo para o aumento 
da produção interna, gerando empregos e 
melhorando a capacidade exportadora 
destes países – e uma maior integração 
cultural, social e histórica são apenas 
algumas das vantagens que podem ser 
auferidas pelos povos latino-americanos 
mediante este processo. 
 
 Destarte, vemos que, não obstante 
a inegável importância exercida pelas 
políticas de liberalização comercial para o 
sucesso da integração, vemos que tal 

"Por que, ao 
contrário da 

Europa com sua 
"União 

Européia" (...), 
a América 

Latina não foi 
capaz de 

estabelecer um 
processo 

duradouro e 
exitoso de 
integração 
regional?" 
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integração não deve, de forma alguma, se 
fundamentar nestas questões de caráter 
econômico-comercial. Pelo contrário, um 
bloco de integração regional exitoso, que 
colima a satisfação dos interesses dos 
setores menos favorecidos da sociedade, 
deve se fundamentar, de maneira 
inequívoca, nos âmbitos político e social, 
visto que, assim, as eventuais crises cíclicas 
do sistema capitalista de produção não 
exercerão uma influência tão deletéria no 
bloco quanto as que temos presenciado na 
história da integração latino-americana. 
 

Claro é que tal processo não é de 
fácil alcance. Daí a importância fundamental 
da vontade política dos governantes em 

estabelecer tal processo, que demandará 
obviamente um período longo para que os 
louros do sucesso possam ser logrados 
pelos povos latino-americanos. Tal processo 
é fundamental para que a América Latina 
possa se inserir no sistema mundial não 
mais em uma condição de submissão e 
dependência (como já afirmado 
anteriormente por muitos, inclusive por 
nosso príncipe Fernando II e alguns de seus 
áulicos), mas sim de uma maneira 
alternativa e mais soberana. Utopia? Não 
sei. Mas como já dizia Lamartine, "as 
utopias são verdades amiúde". 
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CCaavveerrnnaass,,  uuttooppiiaass  ee  
ppoollííttiiccaa  eeccoonnôômmiiccaa  

 

 
Platão, na Alegoria da Caverna, 

descreve o diálogo entre Sócrates e Glauco 
sobre a dicotomia entre mundo ideal e 
material, e a incapacidade de compreensão 
das idéias daqueles que vão além de seu 
tempo por parte dos que ainda se 
encontram acorrentados dentro da 
Caverna. Enquanto estes primeiros fogem 
da Caverna, alcançam a Luz e logram 
enxergar os objetos como realmente são, 
os que ainda estão dentro da 
gruta só têm acesso às 
imagens projetadas destes 
objetos na parede da Caverna, 
acreditando que esta distorcida 
imagem seja a pura realidade. 
Ao voltarem à Caverna, os que 
alcançaram o iluminado mundo 
ideal têm suas visões 
rechaçadas pelos prisioneiros 
enfurnados, já que a gnose 
prévia destes últimos é restrita 
às imagens distorcidas e os 
mesmos negam que possa 
haver algo além destas 
projeções desvirtuadas, o que 
leva ao suplício daqueles que 
retornaram com os novos 
juízos do mundo da luz. A 
Caverna, destarte, representa 
a ignorância dos agrilhoados ao 
mundo material e a inaptidão 
de compreender as novas 
concepções dos que se 
desvencilham das correntes e 
enxergam a Luz.  

 
O referido conto de 

Platão é emblemático ao narrar 
o rechaço das novas imagens 
dos que alcançaram patamares superiores 
por parte dos que ainda estão restritos ao 
mundo unicamente material, trazendo à 
tona a dicotomia entre mundo real e 
mundo das idéias. À esta dicotomia, estão 
relacionadas as utopias, que são, grosso 
modo, idéias louváveis, embora de 
aproveitamento integral impossível no 
mundo real, devido a fatores múltiplos mas 

essencialmente ligados à 
natureza do indivíduo e das 
instituições sociais. 
Entretanto, apesar da 
impossibilidade de ser 
implementado no plano real, o 
pensamento utópico tem um 
papel importante no 
desenvolvimento da sociedade. 
Como na história do homem 

que, ao tentar alcançar o 
sol no horizonte, caminha 
dez passos em direção a 
este. O indivíduo percebe, 
então, que o sol ainda se 
encontra à mesma 
distância dele, mas ao 
olhar para trás, vê que 
está dez passos à frente de 
onde se encontrava 
originalmente. Este é o 
papel das utopias: ser um 
parâmetro a se buscar, 
apesar da impossibilidade 
de serem atingidas. A 
simples tentativa de 
alcançá-las pode trazer 
grandes acréscimos à 
sociedade.  
 

No campo das 
idéias que não podem ser 
totalmente aplicadas ao 
mundo real, podemos 
encontrar o liberalismo 
neoclássico – é assim que 
alguns dos adeptos da 
escola do neoliberalismo 
econômico preferem 

denominá-la, como se a mudança de rótulo 
cambiasse algo no conteúdo. Não obstante 
o fato de que alguns de seus componentes 
estejam apropriadamente ligados à 
natureza real do indivíduo, como a idéia da 
busca pela maximização das satisfações 
individuais, esta escola do pensamento 
econômico é imperfeita, pois assume um 
mundo onde as instituições são relegadas a 
um segundo plano e todas as mudanças 
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“(...) as lamparinas 
neoliberais devem 
ser utilizadas na 

tentativa de 
iluminar a caverna 

da política 
econômica 

brasileira. Não 
negligenciemos, 

porém, que as luzes 
destas lamparinas 
não são suficientes 

para iluminar as 
reentrâncias mais 

obscuras da 
caverna. São 

justamente nestes 
pontos mais 

obscuros que o 
neoliberalismo deve 

ser relegado ao 
plano das idéias 
inalcançáveis.” 
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ocorrem através de perfeitas operações de 
mercado, desprezando  custos de 
informação, custos de transação e as 
incertezas - como afirma Douglass North, 
em Structure and Change in Economic 
History (1981). 

 
Como bem explicitam James 

Caporaso e David Levine, em Theories of 
Political Economy (1992), o liberalismo 
neoclássico restringe a atuação do Estado 
às funções onde o mercado falha, quais 
sejam, a garantia de justiça e direitos de 
propriedade; o combate às externalidades 
negativas e promoção de bens públicos; 
tentativa de fomento de mercados 
perfeitamente competitivos; e outras, 
como defesa externa. Estas seriam as 
funções estatais, partindo-se do 
pressuposto de que o mercado é o melhor 
alocador de recursos, devido ao sistema de 
preços relativos, posto que estes indicam 
para onde devem se endereçar os 
investimentos, guiados pelo lucro.  

 
Todavia, a construção teórica 

neoliberal não leva em consideração as 
falhas que ocorrem em outras instituições 
sociais, além das falhas de mercado. 
Alguns exemplos seriam os custos e as 
imperfeições das informações que orientam 
o sistema de preços, o que causa 
significativas distorções neste último. Há 
ainda as incertezas, que intimidam os 
investidores, compelindo-os aos 
investimentos na esfera financeira da 
economia, em detrimento da esfera real, o 
que cria um imperativo para a ação do 
Estado na promoção de demanda. Faz-se 
necessário também levar em consideração 
que nem toda busca da maximização do 
interesse próprio será benéfica para a 
sociedade, pois esta busca pode tomar 
forma em atividades como o crime 
organizado e a corrupção. A ocorrência ou 
não deste benefício dependerá do fato de 
que as instituições da sociedade estimulem 
empreendimentos produtivos, através de 
um sistema de gratificações pelos mesmos, 
em detrimento dos improdutivos ou 
destrutivos, com a punição sistematizada 
destes últimos. O processo de moldagem 
das instituições sociais, objetivando 
direcionar as tentativas de maximização do 
auto-interesse no sentido de que este vá 
ao encontro dos interesses de toda 

sociedade, não pode ser feito pelas 
instituições do mercado.  
Ademais, ao defender, por exemplo, a 
ausência de política industrial e a abertura 
de mercado por um país, mesmo que não 
haja contrapartida de seus parceiros 
comerciais, alguns adeptos da escola 
liberal neoclássica se esquecem das 
vicissitudes do jogo de xadrez da política 
internacional. Num mundo em que a 
capacidade industrial e o nível de 
desenvolvimento tecnológico são 
fundamentais para o poderio geopolítico de 
uma nação, o papel do Estado como 
formulador de estratégias de 
desenvolvimento econômico e guia ativo 
da sociedade se torna crucial. Há que se 
adicionar ainda que, ao baixar barreiras 
protecionistas, mesmo não havendo 
contrapartida de seus parceiros, um país 
perde seu principal instrumento de 
barganha (que é o acesso a seu próprio 
mercado) para convencer o sócio a baixar 
suas barreiras ao comércio internacional. 
Desta forma, é possível defender que a 
doutrina neoliberal é, em grande medida, 
uma construção teórica baseada em 
pressupostos não verificáveis na realidade, 
versando sobre uma sociedade idealizada. 
 

Contudo, o pensamento liberal 
neoclássico apresenta pontos de grande 
valor, onde supera as assunções de seu 
antecessor, o liberalismo clássico, ao 
formular e justificar caminhos para 
aplicabilidade prática de seu modelo. 
Algumas das proposições neoliberais     
merecem a atenção dos formuladores de 
política econômica, como, por exemplo, ao 
explicitar os benefícios advindos do 
comércio internacional e a necessidade de 
competição com produtos estrangeiros 
para o desenvolvimento tecnológico. Ou ao 
defender que os agentes do mercado são 
mais competentes que o Estado ao 
decidirem quando e como investir, pois 
estão imersos nas informações, mesmo 
que distorcidas, do sistema de preços, 
derivado da lei da oferta e da procura.  

 
Destarte, esta escola apresenta 

idéias laudáveis, mas que não podem ser 
integralmente transpostas à realidade, 
devido às falhas nas instituições sociais. 
Configura-se mais como um ideal a ser 
buscado, o que pode gerar  melhorias, 
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todavia não de todo aplicáveis dentro da 
Caverna, ou seja, no mundo real.    

 
É deste modo, procurando alcançar 

os pontos positivos de uma política 
econômica liberal neoclássica, mas não se 
esquecendo de que a realidade exige um 
Estado atuante na vida econômica, que 
deve ser pautada a política econômica no 
Brasil. Os formuladores da política 
econômica do governo vindouro devem 
intentar alcançar este ponto de equilíbrio 
entre um papel mais atuante do Estado e 
as necessárias medidas no sentido de 
desregular o mercado, deixando que sua 
própria dinâmica o guie.  
 

Mais especificamente, as 
desregulações deveriam vir na forma das 
tão faladas reformas trabalhistas e 
tributárias, e a maior atuação do Estado 
tomaria lugar em uma política industrial 

que, evitando práticas de rent-seeking e 
pick the winner, se concentrasse no 
desenvolvimento tecnológico, pedra-de-
torque para o aumento da produtividade, 
com seu conseqüente transbordamento 
para outras áreas, através da alocação de 
recursos em P&D. Não se devem, 
entretanto, desperdiçar recursos em 
subsídios, quando estes poderiam ser 
investidos em educação.  
 
 Assim sendo, é possível concluir 
que as lamparinas neoliberais devem ser 
utilizadas na tentativa de iluminar a 
caverna da política econômica brasileira. 
Não negligenciemos, porém, que as luzes 
destas lamparinas não são suficientes para 
iluminar as reentrâncias mais obscuras da 
caverna. São justamente nestes pontos 
mais obscuros que o neoliberalismo deve 
ser relegado ao plano das idéias 
inalcançáveis.
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