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EDITORIAL: Heróis tupiniquins 

“(...) o nosso conceito de integração atende aos nossos 
interesses, mas nunca aos do índio. É preciso salientar 
que uma integração no sentido antropológico e social da 
palavra é irrealizável. Em relação ao Brasil, pode-se 
afirmar que o processo usado no contato entre as duas 
sociedades - a primitiva e a nossa - não é semente de 
destruição da cultura, mas da própria criatura.” 

Orlando Villas Bôas Corrêa, 
sertanista e indigenista, 

(1914-2002) 

"Sou socialista. Não acredito nessa 
globalização, que não deu nenhum 
resultado brilhante." 

Evandro Lins e Silva, 
jurista e ex-chanceler, 

(1912-2002) 
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CC@@rrttaass  ddooss  lleeiittoorreess  
  

  
A metáfora do vampirismo internacional: algumas considerações 
 

Aproveitando o ensejo dado por O Debatedouro para o debate, não posso me abster de tecer 
alguns comentários acerca do artigo “A guerra comercial e a coerção diplomática: a metáfora do 
vampirismo internacional”, instigante artigo concebido por Daniel Queiroga. Um dos méritos do artigo é 
nos chamar a atenção acerca de alguns pontos polêmicos em Relações Internacionais e política 
internacional, a saber, a defesa do  interesse nacional (e as formas legítimas e ilegítimas de fazê-lo), o 
papel da potência hegemônica, a moralização da sociedade internacional e a harmonia mundial e suas 
supostas formas: democracia e multilateralismo. Não obstante, dou-me o direito de fazer alguns 
questionamentos sobre alguns pontos defendidos pelo autor.  

 
Daniel Queiroga começa por afirmar que não é fato novo a intervenção dos EUA em relações 

comerciais alheias em prol de seus próprios interesses e de sua indústria, apresentando como caso de 
análise a intervenção norte-americana nas negociações de compra e venda de equipamentos militares 
entre Brasil e Colômbia. O ponto levantado pelo autor é que o negócio entre brasileiros e colombianos não 
chegou a ser concretizado, apesar de ser um negócio vantajoso para ambas as partes, devido às 
“insinuações” feitas em carta do general James T. Hill enviada ao governo colombiano, da qual consta a 
solicitação de que “se considere também que o Congresso dos EUA não pode interpretar favoravelmente a 
compra de aeronave leve de ataque e que essa compra pode influenciar negativamente a aprovação 
parlamentar dos EUA para financiamentos adicionais [ao Plano Andino de combate ao narcotráfico]”. 
Como resultado, o governo colombiano “desconsiderou o andamento das negociações com os brasileiros e 
passou o contrato para a empresa estadunidense Textron Marine & Land”. Queiroga afirma que “no caso 
em exame, não se verificam a competição justa e o direito à livre escolha dos povos”. Ainda, nas palavras 
de Queiroga, “os EUA não estão permitindo que o setor produtivo e o mercado consumidor se arranjem de 
acordo com a demanda, oferta, utilidade do produto e a livre escolha dentre as opções”. A conclusão do 
autor é que os Estados Unidos “sugam as energias” dos demais Estados para manter o status quo. 
Queiroga acha que é imprescindível que os países tomem consciência  (grifo nosso) de que estão sendo 
sugados e explorados, e que sordidamente estão proporcionando a manutenção dos EUA no poder, 
“dominando, destruindo, trazendo a discórdia, violando os acordos internacionais”. Finalmente, meu 
amigo se pergunta quem poderá dar fim ao grande vampiro (grifo nosso) e insta pela “moralização da 
sociedade internacional, fazendo com que os Estados cumpram efetivamente as normas internacionais, o 
Direito Internacional, e as regras comerciais”. O ideal, para o autor, seria que “sugássemos a energia dos 
outros e que nos deixássemos ser sugados, sempre promovendo o bem de todos”, por meio da 
democracia e do multilateralismo. 

 
Esperando ter sido fiel às palavras do autor, procedo aos questionamentos. Seria um objetivo 

ilegítimo dos Estados Unidos querer manter o status quo? Os demais países do sistema internacional não 
teriam consciência das condições desiguais nas quais eles interagem? E mais importante do que quem 
daria fim ao “grande vampiro” é: existe interesse em dar fim a ele? O que seria exatamente a 
“moralização da comunidade internacional”? O que é o “bem de todos”?  Que fique claro que, de forma 
alguma, esta que vos fala deseja representar a advogada do diabo, e muito menos me agradam as 
condições de inserção internacional de meu país. Não pretendo discutir a justiça ou injustiça do mundo, 
nem elucubrar sobre como as coisas deveriam ser.  

 
É certo que se valer de ferramentas deslegitimizadas pelo consenso da sociedade de Estados 

(leia-se regras da Organização Mundial do Comércio), como impedir a competição justa, a livre escolha e 
intervir de forma a desequilibrar a oferta e a demanda nas transações comerciais internacionais, 
apresentando uma postura divergente do propalado discurso das benesses do livre comércio, é uma 
atitude no mínimo questionável e até espúria por parte do governo americano e merecedora, portando, de 
crítica e repugnância por parte dos demais membros da comunidade de Estados e dos demais atores do 
sistema internacional. Contudo, não há nada de mal no fato de que o referido país volte seus esforços 
para defender seus interesses nacionais – o que idealmente se faria por meio de práticas aceitas e 
reconhecidas internacionalmente –  que freqüentemente coincidem com a manutenção do status quo. Isso 
não quer dizer, no entanto, que os demais Estados que tenham interesses divergentes não possam e não 
devam fazer nada para mudar essa situação. Não deveríamos nos ater a pouco profícuas discussões se o 
atual cenário internacional é justo ou injusto, se é justo ou injusto sermos um país subdesenvolvido e 



 
 

 
 
 

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 

explorado e serem os Estados Unidos uma potência e portanto tirarem proveito dessa situação. 
Deveríamos sim pensar em como mudar e otimizar nossa inserção.  

 
Está claro para nós que os países subdesenvolvidos e que mantêm relações com os Estados 

Unidos têm “consciência” de que são “sugados e explorados”. Seria um tanto quanto inocente cogitar que 
os chefes de Estado não sabem o que estão fazendo, ou “os perigos que estão correndo”. O que acontece 
é que, às vezes, por pior que seja o resultado de uma interação internacional, este tenha sido o menos 
ruim dentre os resultados. Haja vista o desfecho das negociações entre Brasil e Colômbia, conseqüência 
das “recomendações norte-americanas”. Do ponto de vista brasileiro, o resultado foi péssimo, pois 
perdemos uma grande venda. Do ponto de vista colombiano, por pior que tenha sido não adquirir o 
melhor produto do mercado com as melhores condições, pior ainda seria criar uma indisposição com os 
Estados Unidos em um momento em que a Colômbia não pode, ainda, romper certos laços. Do ponto de 
vista norte-americano, “manda quem pode, obedece quem tem juízo” – infelizmente. Assim, ao atuar 
internacionalmente, os Estados calculam racionalmente os custos e os benefícios dos impactos de suas 
escolhas, tendo um mínimo de consciência dessas implicações.  

 
Outro ponto importante é: existe interesse geral em acabar com a primazia norte-americana? 

Citando Negri e Hardt, que em seu livro “Império” discutem a hegemonia americana, 
  

“Assim como no primeiro século da era cristã os senadores romanos pediram a 
Augusto que assumisse poderes imperiais de administração para o bem 
comum, hoje as organizações internacionais (a ONU, as organizações 
monetárias e até as organizações humanitárias) pediram aos Estados Unidos 
que assumissem o papel central numa nova ordem mundial. [...] Esta é, 
talvez, uma das características principais do Império [leia-se hegemonia 
americana contemporânea] – ou seja, ele reside num contexto mundial que o 
convoca à existência.”1  
 

Moralização da comunidade internacional. Bem de todos. É preciso ter muito cuidado com este 
tipo de discurso. Se prestarmos atenção, veremos que a moral internacional é geralmente baseada numa 
pretensa harmonia de interesses, que identifica o interesse da totalidade da comunidade das nações com 
o interesse da cada membro individual dela.2 Segundo Carr, não é difícil demonstrar que quando se prega 
a doutrina da harmonia de interesses, inocente ou inconscientemente se está vestindo seu próprio 
interesse com o manto do interesse universal, a fim de impô-lo ao resto do mundo.3 No que concerne à 
democracia – um dos fundamentos de um suposto “mundo melhor”, é interessante notar que os governos 
em geral têm diversos motivos para promover a democracia em outros países, e que dentre esses 
motivos certamente pode ser identificado o auto-interesse, como por exemplo a facilidade em lidar com 
governos que compartilham os mesmos valores e a associação da democracia com a paz internacional, o 
que aumenta a segurança interna. A democracia é percebida como condição necessária para o 
desenvolvimento e reformas econômicas bem-sucedidas, sendo promovida, portanto, vis-à-vis aos 
interesses de investimento e comércio dos governos dos países industrializados – que, inclusive, se 
preocupam com a implementação das práticas democráticas mais em uns países do que em outros.4  

 
À guisa de conclusão, gostaria de ressaltar que o objetivo dessas considerações é 

complementar os argumentos desenvolvidos por Daniel Queiroga, cujos pontos levantados acerca das 
infames práticas comerciais americanas são de extrema relevância para suscitar e incentivar a constante 
reformulação da política de inserção internacional brasileira frente aos interesses (muitas vezes 
conflitantes com os nossos) dos demais atores. Insisto apenas em que os interesses nem sempre são 
conciliáveis, e que interesses divergentes dos nossos nem sempre são menos legítimos. Ainda, objetivos 
que parecem justos e universalmente benéficos podem esconder interesses egoístas. "In theory, there is 
no difference between theory and practice. But, in practice, there is." (Jan L.A. van de Snepscheut) 
 

 
Ana Cristina Araújo Alves 
Belo Horizonte-MG 

                                                 
1 Hardt, M e Negri, A. Império. Rio de Janeiro, Editora Record, 2001, pág 200. 
2 Carr, E. H. The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939, New York, Harper & Row Publishers, 1964, pag 80.  
3 Ibidem pág 100. 
4 Ver LIGHT, Margot. “Exporting Democracy” in Ethics and Foreign Policy. Orgs.: Karen E. Smith e Margot Light. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001.  
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Editorial 

O hheerróóii, o mmmááárrrtttiiirrr e o mmmiiitttooo
A saga de dois homens e a difícil tarefa de se governar um país 

Vã é a busca pelo heroísmo. O 
heroísmo é condição que se manifesta, de 
forma não provocada ou intencional, quando 
um ser humano – demasiado humano – age de 
maneira virtuosa, olímpica, socialmente 
louvável, a despeito de todas as 
circunstâncias, estruturais e conjunturais, 
conspirarem contrariamente. Em nossa 
cultura, o conceito de herói tem 
firmes raízes na mitologia greco-
romana, remontando, não 
raramente, à era dos poderosos 
deuses e dos guerreiros 
extraordinários, qual o 
inexpugnável Hércules da Grécia 
Antiga. 
 

Com efeito, heróis têm 
cruzado o nosso caminho ao longo 
dos tempos.  Heróis de um dia. 
Heróis de uma semana. Heróis de 
uma geração. Assim acontece com 
todos aqueles que, por um 
generoso golpe do destino, logram 
atingir a fortuna do heroísmo. Ora 
o aguerrido bombeiro dos 
escombros do World Trade Center, 
ora o prefeito nova-iorquino que 
perseguiu, obstinadamente, alívio 
para o flagelo de sua população, 
ambos encarnam, cada um a seu 
tempo e modo, todo o destemor e 
a grandeza de princípios que 
(in)vestem o ser heróico.  
 

O mártir, um pouco 
diferentemente, embute certa 
dosagem de intencionalidade e dramaticidade 
em sua “obra”. É o homem – mais uma vez: o 
ser humano – que se doa, podendo chegar ao 
sacrifício último da morte, em prol de uma 
causa, de  um povo, de uma instituição, de 
fervores e amores patrióticos.  
 

Não são poucos os mártires de que 
temos notícia. Joaquim José da Silva Xavier, o 
“alferes”, se martirizou em nome de uma 
causa (nobre, para alguns; venal, para 
outros); Nelson Mandela e Mahatma Ghandi 
são grandes mártires da humanidade no século 
XX – tanto um quanto o outro agonizaram, por 

vários e vários anos de suas 
vidas, no cárcere, sob condições 
as mais degradantes. E, nem por 
isso, deixaram de defender os 
seus lemas e bandeiras e de 
inspirar gerações. 
 

O mito, este ultrapassa a 
perspectiva laica dentro da qual 
temos trabalhado. O personagem 
mitológico é transcendente, por 
excelência. E a definição de mito 
que nos parece menos 
imperfeita, porque mais lata, é a 
seguinte: “o mito conta uma 
história sagrada; relata um 
acontecimento que teve lugar no 
tempo primordial, o tempo 
fabuloso dos ‘começos’. Dito de 
outra forma, o mito conta como - 
graças aos feitos dos seres 
sobrenaturais - uma realidade 
veio à existência, seja a 
realidade na sua totalidade, o 
Cosmos, ou apenas um 
fragmento: uma ilha, uma 
espécie vegetal, um 
comportamento humano, uma 
instituição.”5 Para ensejar um 
melhor desfecho, citemos as 
passagens clássicas em que 
Bronislav Malinowski tentou 
determinar a natureza e a função 
do mito nas sociedades 
primitivas: "Visto naquilo que 
tem de vivo, o mito não é uma 
explicação destinada a satisfazer 

uma curiosidade científica, mas uma narração 
que faz reviver uma realidade original, e que 
responde a uma profunda necessidade 
religiosa, a aspirações morais, a restrições e 
imperativos de ordem social, e mesmo a 
exigências práticas (...) O mito é então um 
elemento essencial da civilização humana; 
longe de ser apenas uma vã fabulação, é pelo 
contrário uma realidade viva, à qual não 
cessamos de recorrer; não uma teoria abstrata 
ou um desenrolar de imagens, mas uma 

                                                 
5 Mircea Eliade, Aspects du mythe, pp. 16-34. 

"(...) quem sabe, 
num dia futuro, 
não poderemos 
nos reportar ao 

passado ou 
encontrar, no 

rodapé de algum 
livro de História 
ou de Sociologia, 

uma franca 
alusão ao período 

dos governos 
FHC-Lula – e aos 

feitos destes 
seres 

sobrenaturais - 
como que 

simbolizando o 
'mito da re-
fundação do 

Brasil'? " 

 

 
DAWISSON 

LOPES,  
22, é Editor-Chefe 

de 
O Debatedouro 

 
dawissonlopes@ig.com.br 
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verdadeira codificação da religião primitiva e 
da sabedoria prática (...).”6 
 

A esse respeito, embarquemos nesse 
exercício reflexivo... Nossos dois presidentes 
(sim, temos dois presidentes!) –   um “em 
exercício” e outro “eleito” – têm alternado, ao 
longo de suas histórias de vida, doses 
consideráveis de heroísmo e martírio. O 
heroísmo da luta anti-ditatorial, das vitórias 
eleitorais e da liderança explícita e manifesta 
(comum a ambos), o martírio do exílio (FHC) 
ou do cárcere (Lula), dos anos de privação do 
exercício de direitos políticos, da luta por 
sobrevivência durante os anos de repressão; 
enfim, todos os atos e fatos arrolados são 
clarividentes manifestações, no mundo 
fenomenológico, tanto da ocorrência e da 
materialidade dos conceitos que tratamos de 
conceituar no decurso da narrativa, quanto da 
aplicabilidade destes ao nosso contexto social. 
 

Um simples recorrer às biografias, 
seja do professor USPiano, seja do torneiro 
mecânico do ABC, suscita-nos algumas das 
mais ternas impressões; inspira-nos, todavia, 
a formulação de cenários sombrios e 
especulações as mais fatalistas.  
 

Posto doutra forma: se, por um lado, 
podemos e devemos nos orgulhar de 
trajetórias (paralelas no mais das vezes, 
perpendiculares quando de embates eleitorais) 
eivadas de tamanha retidão e, não obstante, 
tão bem-sucedidas e - por que não dizer – 
“heróicas” da parte de nossos presidentes, por 
outro, fica a pergunta:  considerando que, 
mesmo tendo sido governados por um herói, 
mártir da contemporaneidade que, não 
fortuitamente, transmitirá a faixa presidencial 
a outro ser humano (humano, ao menos, em 
sua morfologia) da mais alta e seleta estirpe, 
dotado de atributos “deificadores” como o seu 
predecessor, por que tamanha apreensão e 
desconfiança?  
 

Há dúvidas quanto ao fato de que o 
“super-Lula”, semi-deus humanizado em suas 
copiosas lágrimas, poderá nos resgatar das 
trevas e dar novos rumos progressistas ao 
gigante Brasil? É natural que restem dúvidas, 
sobrem incertezas. Será mesmo que Lula e a 
sua equipe suportarão o fardo tupiniquim?...  É 
lícito questionar. Basta olhar para trás... Mas é 
lícito também ter confiança. E esperança.  
 

                                                 
6 Bronislav Malinowski. “Argonautas do Pacífico Ocidental”. 

Guiado pelos ditames da Lógica, o 
leitor poderá ser induzido a um silogismo: se 
seres humanos, ainda que heróis e mártires de 
suas épocas, foram incapazes de dar solução 
eficaz e duradoura aos problemas da Nação, 
seria, então, a única alternativa ainda viável (e 
possível) a intercessão de seres sobre-
humanos junto ao mundo da Política? 
 

Pensemos diferentemente: quem 
sabe, num dia futuro, não poderemos nos 
reportar ao passado ou encontrar, no rodapé 
de algum livro de História ou de Sociologia, 
uma franca alusão ao período dos governos 
FHC-Lula – e aos feitos destes seres 
sobrenaturais - como que simbolizando o “mito 
da re-fundação do Brasil”? Ou, nos termos de 
Eliade, o tempo dos fabulosos ‘começos’ de 
uma nova era? Viver para saber. Ver para crer. 
 

Que venham os historiadores... 

NOTAS DA EDITORIA: 

1. 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. 

2. 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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OO  ppaappeell  ddaass  ppoottêênncciiaass  mmééddiiaass  
no ssiisstteemmaa  iinntteerrnnaacciioonnaall 

 
Durante a Guerra Fria 

(1947-91), as relações 
internacionais foram, em 
grande medida, um reflexo do 
conflito ideológico-político das 
superpotências (Estados Unidos 
e União Soviética), grandes 
vencedoras da Segunda Guerra 
Mundial. O sistema 
internacional foi organizado a 
partir dessa dicotomia, sendo 
chamado de 
“mundo bipolar”, 

posto que todos os conflitos 
regionais do planeta estiveram 
inseridos na lógica de luta das 
superpotências por áreas de 
influência, luta essa que passou 
a controlar a evolução desses 
conflitos regionais e, não raro, a 
impedir que estes tivessem uma 
solução definitiva. Inúmeros 
focos de tensão, marcadamente 
os de caráter étnico-nacionalista, 
foram, assim, “congelados”, 
enquanto outros, diretamente 
relacionados com a disputa por 
zonas de influência, foram 
“aquecidos” ou estimulados pelas 
superpotências em conflito. 
Exemplos claros desse último 
caso são o conflito Índia-
Paquistão, a luta das nações 
árabes contra o Estado de Israel, 
a disputa entre as Coréias. Com 
o fim da União Soviética (e por 
extensão, da Guerra Fria) em 
1991, tal estrutura bipolar se 
desfez. Momentaneamente, o 
mundo (ocidental) previu uma 
longa e estável hegemonia 
mundial dos Estados Unidos, 
“vencedores” da Guerra Fria, hegemonia essa 
que corresponderia ao triunfo universal dos 
princípios democráticos e liberais na Política e 
Economia. Essa impressão foi sintetizada nas 
palavras do presidente americano George Bush 
– “nova ordem mundial”. A época era 
favorável – poucos meses antes, os Estados 
Unidos, sob o manto das Nações Unidas, 
encerraram o mal planejado intento de 
Saddam Hussein aumentar sua influência 
regional com a anexação do Kuwait. A ONU, 
pensou-se, seria, a partir de então, a ponta-
de-lança do “xerife global” norte-americano, 

responsável pela estabilidade e prosperidade 
do cenário internacional. Entretanto, poucos 
anos após a frase de Bush ter sido 
pronunciada, a realidade revelou-se menos 
propensa a simplificações ou utopias afoitas. 
Potências menores, nem tão dotadas quanto 
as Grandes Potências, mas igualmente 
distantes da massa de países pequenos ou 
pouco influentes, passaram a dividir mais 
explicitamente sua posição com a potência 
global, os Estados Unidos. Na verdade, o Japão 

e a Europa Ocidental, a partir 
dos anos 70, já haviam 
alcançado um estágio tal que 
puderam competir com os 
americanos em termos 
econômicos e tecnológicos; 
entretanto, a rígida estrutura 
bipolar do cenário 
internacional, à época, 
obscureceu tais avanços – que, 
ainda, não corresponderam à 
ascensão de potências médias, 
mas sim de grandes potências. 
A ONU, por sua vez, longe de 
ser um mecanismo eficiente 
para a prevenção e solução dos 
conflitos mundiais, passa por 
séria crise e deverá ser 
remodelada, se quiser ser 
tornada mais eficiente e 
democrática. Tal remodelação 
tem como pedra angular o 
aumento das cadeiras 
permanentes no seu Conselho 
de Segurança, até o presente, 
restrito aos vencedores da 
Segunda Guerra Mundial 
(Estados Unidos, Rússia, China, 
Grã-Bretanha e França), 
incluindo grandes e médias 
potências, atualmente 

dependentes da sorte (de ocupar uma das 10 
cadeiras rotativas do Conselho) e da boa 
vontade dos “cinco grandes” em não vetar 
resoluções propostas. 

 
          Não pretendo esgotar a questão das 
potências médias no curto espaço desse 
artigo. Torna-se necessária, porém, alguma 
forma de definição do objeto de análise, por 
mais simples que seja, que possa servir de fio 
condutor para o texto. A definição aqui 
adotada, formulada por Carsten Holbraad, em 
1984, surge da interseção de dois sistemas – o 
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sistema internacional, considerado em termos 
de recursos e influências; e o sistema regional, 
no qual o país está inserido. Uma potência 
média, em primeiro lugar, ocupa uma posição 
intermediária no sistema internacional global, 
correspondendo ao que Robert Keohane 
definiu como “system-affecting state” – ou 
seja, um estado que não determina o sistema 
(como as Grandes Potências), nem o influencia 
individualmente (como as Potências 
“Intermediárias”, também segundo Keohane), 
mas é capaz de influenciá-lo indiretamente, 
através da constituição de alianças e ações 
coletivas. Em segundo lugar, uma potência 
média é muito influente em nível regional, 
podendo ser um estado hegemônico ou 
possuidor de pretensões hegemônicas.  
 
          Utilizando a definição, chegamos a um 
grupo heterogêneo de países (Austrália, Brasil, 
Índia, Turquia, África do Sul, México). Tal 
heterogeneidade se deve às diversas condições 
e pressões que tais países sofreram ao longo 
da História. O conceito de potência média, 
assim, é inseparável de uma abordagem 
histórica. Dessa forma, nota-se que, com a 
progressiva incorporação de novos temas à 
agenda das relações internacionais (um dos 
reflexos da “globalização”), a partir dos anos 
70, o número de potências médias cresceu, 
assim como a sua importância. Em algumas 
áreas, inclusive, as potências médias se 
encontram aproximadamente em pé de 
igualdade com as Grandes Potências 
(Austrália, no campo ambiental etc.). As 
potências médias constituem fontes de 
dinamismo. Isso ocorre por três razões: 
Primeiro, grandes potências pagam um alto 
“preço” por sua proeminência, direcionando 
grande parte dos seus esforços para a 
manutenção/aumento de seu poderio. Dessa 
forma, atuam dentro de limites mais estreitos 
do que potências menores. Essas últimas 
podem se lançar com menos receio em 
aventuras, promover inovações e adotar 
posições mais radicais, pagando um preço 
evidentemente menor por tais atitudes; 
Segundo, grandes potências são impelidas a 
atuar ativamente em nível global – potências 
menores, incapazes de influenciar sozinhas o 
sistema internacional, podem se dedicar com 
maior empenho aos seus respectivos sistemas 
regionais, menos complexos; Finalmente, as 
potências menores são mais propensas à 
cooperação entre si do que as grandes 
potências – dado que, sozinhas, não podem 
influenciar o sistema internacional e, ainda, 
lembrando que é praticamente impossível que 
duas potências médias coexistam num mesmo 
sistema regional, não havendo portanto 

disputas “domésticas” entre elas. Já as 
Grandes Potências competem entre si, em 
nível global, por recursos e influência – disputa 
vedada às potências médias –, sem contar o 
esforço desprendido na manutenção de suas 
respectivas áreas de influência. As potências 
médias tendem a ser, portanto, mais eficientes 
do que as Grandes Potências. No entanto, a 
emergência das potências médias não têm 
sido um processo livre de empecilhos. Há 
obstáculos “internos” e “externos”. No primeiro 
caso, pode-se considerar que potências 
menores dispõem de menor volume de 
recursos, e dependem fortemente da criação 
de alianças para terem “voz” no sistema 
internacional. No segundo caso, o fato de o 
sistema internacional ser estruturado, sem a 
menor dúvida, seguindo os interesses das 
grandes potências, torna difícil a emergência 
das potências médias, bem como a cooperação 
entre elas. Sem esquecer o fato de que 
Grandes Potências intervêm ativamente nos 
sistemas regionais, explorando conflitos entre 
países hegemônicos ou pretendentes a 
hegemônicos (ou seja, as potências médias) e 
os demais estados constituintes do sistema. 
Desse modo, as potências médias sofrem 
imenso desgaste e têm, muitas vezes, de 
abdicar de uma ação internacional mais 
estruturada em favor da manutenção de sua 
influência regional. A ação dos Estados Unidos 
no sistema regional da América Latina durante 
os anos 90 constituiu situação emblemática – 
essa grande potência, já tendo “conquistado” 
para si o México através do NAFTA, mostrou-
se inclinada a apoiar ora as pretensões da 
Argentina, ora as do Brasil, explorando as 
divergências existentes entre os dois em 
benefício próprio e dificultando uma maior 
participação brasileira nas decisões 
internacionais. 
 
          Enfim, torna-se evidente para as 
potências médias (em especial, para o Brasil) 
a necessidade, dado o seu caráter de “system-
affecting states”, de agir não de forma isolada 
e desordenada, mas de forma conjunta e 
harmônica, surgindo como voz ativa que busca 
modificar o sistema internacional da 
atualidade, estruturado em benefício de 
pequeno número de grandes potências. Tal 
mudança de orientação não só incrementaria 
ainda mais o caráter dinâmico da realidade 
internacional, como também abriria portas 
para que a assimetria entre grandes e médias 
potências diminuísse, promovendo diversas 
formas de desenvolvimento e tornando (um 
pouco) menos elitistas os processos de tomada 
de decisão mais fundamentais em nível 
internacional. 
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CCoossmmooppoolliittiissmmoo x uunniillaatteerraalliissmmoo:  
as encruzilhadas nas rreellaaççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss 

 
 

Nada mais angustiante que olhar 
para os acontecimentos de sua era e saber 
que qualquer exercício de análise incorre no 
risco de se tornar especulação e que apenas 
o tempo poderá fornecer repostas para as 
dúvidas que assolam o intelecto. É 
exatamente assim que se sente o analista de 
Relações Internacionais quando faz 
elucubrações sobre o cenário internacional 
atual. Como já vem sendo colocado por 
articulistas neste veículo, ora elucidando 
como o poder dos canhões faz com que o 
Direito Internacional seja tinta jazendo no 
papel7, ora evidenciando como 
novas realidades do pós-11 de 
setembro trazem a tona uma 
possível crise no Direito e ordem 
internacional8, as relações 
internacionais no presente 
momento, com a ameaça de 
intervenções unilaterais dos EUA 
no Iraque, se encontram em uma 
encruzilhada. Poderíamos estar 
tanto caminhando para o 
fortalecimento das instituições do 
Direito Internacional, através do 
cosmopolitismo, quanto estar 
reforçando o poder nas mãos do 
hegemon, através da prática do 
unilateralismo. Discutiremos estes 
dois caminhos, com ênfase especial 
no primeiro, nos próximos 
parágrafos.  
 
 O caminho do 
cosmopolitismo está intimamente 
ligado às constantes mudanças que o 
conceito de soberania vem sofrendo – ou, ao 
menos, à cambiante interpretação que se tem 
dado aos fundamentos do conceito de 
soberania ao longo dos tempos. Modificações 
estas que possuem implicações deveras 
significantes para o Direito e para a Política 
Internacional. Durante o recente período da 
Guerra Fria, imperava a idéia de que cada 
Estado possuía autonomia absoluta sobre os 
assuntos em sua jurisdição, o que significava 
a aplicação rígida da regra da não-

                                                 
7 Cf. NASSER, F. Ora jaz a tina no papel in O Debatedouro, 
ed. 5, Belo Horizonte & Brasília, 2002. 
8 Cf. XAVIER, E. Cosmo ou caos in O Debatedouro, ed. 4, 
Belo Horizonte & Brasília, 2002. e LOPES, D. Um alerta 
sobre o alargamento do hiato jurisdicional internacional in O 
Debatedouro edição especial “Um ano de 11 de setembro”, 
Belo Horizonte & Brasília, 2002.  

intervenção, a não ser nos casos 
previstos legalmente pelo 
Capítulo VII da Carta das Nações 
Unidas ou nas ingerências 
externas tipicamente “realistas”, 
por assim dizer. O acionamento 
do Conselho de Segurança para 
lograr uma intervenção naquele 
período baseava-se, em quase 
sua totalidade, no envolvimento 
de interesses seminais das duas 
superpotências, fosse utilizando-
se das Nações Unidas como foro 
para conferir legitimidade à 

questão, ou ainda, 
pelo caminho 
inverso, quando as 
superpotências não detinham 
grandes interesses no conflito 
e deixavam a ONU fazer seu 
trabalho localizadamente.  
 
 Todavia, com o fim da 
Guerra fria, alentou-se o juízo 
de soberania que concebia esta 
como uma licença da 
comunidade internacional para 
que um Estado governe um 
determinado território, 
conceito este defendido por 
autores como Paul Taylor9. Da 
mesma forma que a 
comunidade internacional 
concedeu esta licença, ela 
poderia revogá-la, caso um 
determinado Estado não 
observasse certos padrões de 

comportamento, por exemplo a existência e 
respeito às instituições democráticas, a 
garantia de Direitos Humanos e a não-
ameaça à paz e à segurança internacional. Ao 
longo dos anos 1990 podemos encontrar 
exemplos desta revogação da soberania – 
forma eufêmica aqui utilizada para designar 
uma intervenção internacional. A autorização 
do Conselho de Segurança para a intervenção 
no Haiti, em nome da proteção dos direitos 
humanos,  e ainda  as intervenções da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
justificadas pela quebra do regime 
democrático neste país; as intervenções 
humanitárias em Ruanda e na Somália, 

                                                 
9 TAYLOR, P. The United Nations in the 1990s: Proactive 
Cosmopolitanism and the Issue of Sovereignty in Political 
Studies, V. 47, n. 3 Special Issue 1999, pp. 538-536  

“Esta 
comunidade 

‘poderia’ ser um 
enorme passo no 

sentido da 
promoção da 

responsabilidade 
estatal, punição 

dos Estados-
párias, 

implementação 
de instituições 
democráticas e 

respeito aos 
Direitos 

Humanos.” 
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objetivando atenuar a situação de extrema 
degradação dos direitos humanos nestes 
países e a evolução das Missões de Paz da 
ONU, agora estando aptos a enfrentar 
problemas de natureza mais diversa e tendo 
seu caráter incutido de maior robustez, 
baseado  na abstração jurídica dos “Capítulos 
6 ½ e 6¾” da Carta.   
  
 Tal conceituação de soberania 
pressupõe a existência de valores comuns à 
comunidade internacional, que prescrevem os 
padrões mínimos a serem  seguidos. Daí 
alcança-se a definição de cosmopolitismo pró-
ativo, que envolve, segundo Paul Taylor, “a 
deliberate attempt to create a consensus 
about values and behaviour – a cosmopolitan 
community – among diverse communities; 
and the reflection and promotion of 
cosmopiltan values through specific new 
activities in international organizations such 
as the United Nations”10. Em tempo, este 
compartilhamento de valores constitui o pilar 
da teoria construtivista/cognitivista em 
Relações Internacionais em voga.   
 
 O observador incauto poderia 
sucumbir à tentação de deixar o espírito 
crítico de lado e admirar-se  com as idéias da 
argumentação supra-explicitada. Uma 
comunidade internacional  que compartilha 
valores de Justiça, Democracia e Direitos 
Humanos e que ainda tivesse uma postura 
ativa, objetivando auxiliar certos países a 
implementarem estes valores dentro de seus 
territórios vem sendo vislumbrada, em certa 
medida, desde Kant na filosofia, passando por 
Wilson na política, encontrando um porto 
acolhedor, no início do século XXI, na 
doutrina do cosmopolitismo pró-ativo. Esta 
comunidade, dizem seus defensores e 
admiradores, seria um enorme passo no 
sentido da promoção da responsabilidade 
estatal, punição dos Estados-párias, 
implementação de instituições democráticas e 
respeito aos Direitos Humanos. A defesa 
destes valores sublimes justificaria as 
intervenções, como, por exemplo, a que 
poderia ocorrer no Iraque. Este seria, em 
suma e com uma pitada de ironia, um mundo 
lindo, pintado de cor-de-rosa ou azul-bebê e 
com vastos campos cheios de flores, se não 
fosse por um porém. 
  
 Primeiramente, há que se ter cautela 
quando se analisa a discussão, formação e 
positivação dos referidos valores 
compartilhados pela comunidade 
internacional. Pode-se levantar dúvidas se 

                                                 
10 Idem. pp. 540 

estes valores são realmente compartilhados 
por toda a comunidade ou se são impostos 
pelas potências hegemônicas. Esta 
contestação se assenta em grande medida na 
crítica levantada acerca de uma incoerência 
fundamental das Nações Unidas. É possível 
afirmar que a principal organização 
internacional exorta, através de seu 
Secretário-Geral e de várias de seus órgãos, 
como o ECOSOC e o PNUD, a universalização 
da democracia, sendo que sua estrutura 
institucional é altamente concentradora de 
poderes nas mãos dos membros permanentes 
do Conselho de Segurança, seu principal 
órgão e único capaz de infligir normas 
vinculantes aos Estados Membros da 
Organização11.  
 
 Os acessos aos canais de poder para 
influenciar as decisões dos foros 
internacionais, principais instrumentos para a 
construção dos valores compartilhados, é 
absolutamente assimétrico. De início, salta 
aos olhos a diferença de capacidade de 
negociação entre países ricos e pobres. Como 
estes valores poderiam ser tidos como 
universalmente aceitos, sendo que os países 
pobres não contam com recursos materiais 
e/ou humanos para manifestar e defender 
suas opiniões e visões de mundo? 
 
 O unilateralismo estadunidense 
também contribui para solapar a idéia de que 
os valores que emergem das OIs são 
universalmente compartilhados. 
Recentemente, os EUA vêm impondo de 
maneira mais vigorosa e agressiva os seus 
objetivos frente às OIs. Exemplo emblemático 
e ainda fresco na memória foi o episódio 
Bustani, quando o Diretor-Geral da OPAQ foi 
removido da entidade com a justificativa 
oficial norte-americana de má-administração 
de recursos. Uma das razões obscuras se 
assentava no fato de que Bustani vinha 
tentando convencer o Iraque a aderir à 
Convenção sobre Armas Químicas, o que 
possivelmente deslegitimaria uma futura 
intervenção no Iraque por parte dos Estados 
Unidos. Este foi um precedente perigoso nas 
relações internacionais, por ter sido a 
primeira vez em que o chefe de uma OI fora 
destituído de seu cargo durante a vigência de 
seu mandato. Em suma, este exemplo 
demonstra como o ator mais forte pode 
determinar quase que unilateralmente o 
processo de formação dos valores ditos 
universalmente compartilhados, 
desconstruindo o Direito Internacional e 

                                                 
11 A CIJ só inflige sentença obrigatória com a aquiescência 
prévia do país objeto da sentença. 
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dando origem a regras, derivadas destes 
valores, assimétricas em sua implementação. 
 
 Não obstante a necessidade de 
análise crítica, a idéia de compartilhamento 
de valores pela comunidade internacional e 
de promoção destes valores não deve ser 
descartada, mas decerto é precisa a criação 
de condições objetivas no cenário 
internacional que permitam que estes valores 
sejam, de fato, universalmente 
compartilhados e que a aplicação destes 
valores não seja dada por instituições 
internacionais assimétricas e não 
democráticas. 
 
 A emergência e implementação 
coerente de valores universalmente 
compartilhados pode se dar a) através do 
fortalecimento dos foros internacionais 
universalistas, como a Assembléia Geral das 
Nações Unidas; b) incutindo maior 
importância a foros especializados em 
expressar demandas de países em 
desenvolvimento, como a UNCTAD, já que 
estes países possuem capacidade de ação 
internacional restrita, necessitando de mais 
palcos onde possam expressar suas 
necessidade e visões de mundo; c) 
continuidade e aprofundamento de ajuda 
internacional, como as promovidas pelo BID, 
com vistas à capacitação de recursos 
humanos relacionados à inserção 
internacional dos países subdesenvolvidos; d) 
reforma do Conselho de Segurança, incluindo 
um assento permanente para uma 
representação de um país latino-americano 
e/ou africano; e) fortalecimento das 

instâncias jurídicas da ONU, revigorando o 
papel da Corte Internacional de Justiça, 
despolitizando as decisões internacionais e 
conferindo a estas um caráter de maior 
justeza; e f) implementação efetiva do 
Tribunal Penal Internacional, que demandaria 
a responsabilidade de indivíduos que, além de 
cometerem crimes como genocídio, 
comprometem a estabilidade internacional, 
estimulando o uso da força, perpetrando o 
crime de agressão (apesar de este crime 
ainda não estar tipificado 
internacionalmente). 
 
 O unilateralismo norte-americano 
apresenta-se como a antítese do caminho 
para uma comunidade internacional 
cosmopolita. O passeio nos Bálcãs em 1999, 
a rejeição ao protocolo de Kyoto, os vigorosos 
protestos contra o Tribunal Penal 
Internacional e uma possível intervenção 
não-autorizada pelo CSNU no Iraque 
consubstanciam a desconstrução do Direito 
Internacional, solo do qual emergem os 
valores compartilhados. As relações 
internacionais no presente momento histórico 
podem seguir ou para a democratização das 
instituições internacionais, com os louros 
colhidos por este processo, ou para o 
congelamento e perpetuação do poder 
internacional nas mãos de uma potência com 
forças sem precedentes na história, fazendo 
com que o Direito Internacional seja letra 
morta, que as relações internacionais sejam 
pautadas unicamente em relações de poder e 
que a Justiça padeça de total ostracismo no 
cenário internacional. Alea jacta est. 
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