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Editorial 
ÁÁffrriiccaa::  ddee  vvoollttaa  ppaarraa  oo  ffuuttuurroo??    
UUmm  oollhhaarr  ppaarraa  aalléémm  ddaa  ccóóppuullaa  ddooss  ppaaqquuiiddeerrmmeess  ddee  BBoottssuuaannaa  

 

BELO HORIZONTE 

 
Iniciamos este editorial com uma 

provocação: tem sido a cobertura da imprensa 
capaz de enxergar um pouco adiante do 
imediato, apreender mais do que o estético, 
reportar não apenas o burlesco? Ou, como 
sugere o jornalista Clóvis Rossi, estaríamos 
padecendo de um astigmatismo crescente, 
induzido pelo que batizou de 
“síndrome de Jayson Blair” 
(jornalista do The New York 
Times, cujos exageros 
sensacionalistas vieram 
recentemente a público)?1 Resta 
saber. Temos uma pista: a 
ênfase que se deu, 
recentemente, ao episódio 
envolvendo elefantes africanos. 
Exibida, in natura, diante dos 
puritanos olhos da família Bush, 
pai e filha, a cena de conteúdo 
sexual explícito – amplamente 
difundida mundo afora – pareceu 
colocar seriamente em risco 
qualquer tentativa séria de se 
enquadrar o périplo do líder 
estadunidense pelo continente 
africano em molduras mais 
analíticas. Ainda que 
quixotescos, nadando contra a 
maré, talvez valha submetermo-
nos a uma tentativa. 
Buscaremos, pois, abordar a 
questão da África hoje. Por um 
outro caminho. 
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UUmm  eessbbooççoo  ddoo  pprroobblleemmaa  aaffrriiccaannoo  

                                                

 
Não podemos prover senão um esboço 

do crônico problema africano. Se, por um lado, 
o preferido de arqueólogos e antropólogos, 
outrossim relegado a segundo plano por 
homens da economia e da política 
internacionais. George Walker Bush, o 
protagonista da fábula dos elefantes, apenas 

houvera pisado em África, pela 
primeira vez em sua vida, 
alguns anos atrás, em 1990, na 
minúscula Gâmbia, a mando de 
seu pai.  Hoje, preso às 
responsabilidades e desilusões 
inerentes à posição de 

presidente dos Estados 
Unidos, parece querer 
mais. Não 

surpreendentemente, 
defronta-se com uma 
África tomada de assalto 
por “maus espíritos”. 
Que o digam os 
panteístas guerreiros 
tribais, importantes 
atores das trágicas 
guerras africanas. 

                                                 
1 ROSSI, Clóvis. “A síndrome de Jayson Blair” in: Folha de 
São Paulo, 18/07/2003. 

 
Stephen Smith, 

do diário francês Le 
Monde, denuncia que os 
conflitos africanos, ditos 
“desestruturados”, têm 
custado a vida de 
milhões de cidadãos. 
Trocando em miúdos, a 
aviltante marca de 
mortos chega a 3 
milhões na República 
Democrática do Congo, 
mais de 300 mil em 
Burundi, 200 mil em 
Serra Leoa, a mesma 

quantidade na Libéria. Para não mencionar 
focos de tensão como o norte da Uganda, 
Angola, Somália e Sudão (apenas este último, 
com mais de 2 milhões de mortos). Em uma 
comparação rápida, o jornalista define a 
imensidão do morticínio: “a título de 
ilustração, os mortos civis durante a última 
Guerra do Iraque não chegaram a 5 mil”2. 

O tom civilizatório 
continua o mesmo. Mas, 
no que diz respeito às 

atitudes... Quanta 
diferença! A desastrosa 
intervenção na Somália, 
em 1993, traumatizou 

profundamente os 
formuladores de política 
externa estadunidense.  

O fantasma somali 
reaparece todas as vezes

em que se contempla 
uma ação militar dos 

EUA em território 
africano.  Desta vez, a 

relutância se observa no 
concernente aos apelos 

dos liberianos por 
libertação. 
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O caos continuado que se abate sobre 
a mãe África, em praticamente cada palmo de 
terra desse negligenciado subsistema regional, 
tem levado a comunidade internacional – e 
alguns atores em particular – a rever a rota de 
ação. O “jovem continente” (como é chamado, 
por concentrar 45% de sua população abaixo 
da linha dos 15 anos de idade) encontra-se 
infestado por uma plêiade de males. AIDS, 
malária, cólera, subnutrição crônica e outras 
doenças perfazem um continente doente; 
Pobreza extrema, desigualdades, corrupção, 
fracos índices de industrialização e de 
urbanização, subdesenvolvimento econômico e 
mazelas afins conformam um continente 
miserável; Déficits de educação, saúde, 
democracia e segurança resultam num 
continente desgovernado. Doente, miserável e 
desgovernado – quadro clínico conducente ao 
total desinteresse das potências – utilitaristas 
e maximizadoras de recursos, por excelência – 
em relação aos africanos. Eis, portanto, um 
continente “desconectado” da rede global, qual 
alertara o sociólogo espanhol Manuel Castells3. 
O continente perdido, a Nova Atlântida das 
relações internacionais. 
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“Neocons” e África: neocolonização? 
 
 Tem-se falado, em editoriais de 
influentes veículos de comunicação europeus e 
americanos, em uma nova onda de 
colonialismo em direção à África. Nas palavras 
do presidente Bush, é a ocorrência de uma 
nova política exterior dos EUA para com a 
África. Ambiciosa, pretende retomar os laços e 
os fluxos com o continente, descartados desde 
a gestão Kennedy. Dominique de Villepin, o 
chefe do Quai d’Orsay, conflui: “ao abrir as 
portas para um mundo novo, a queda do Muro 
de Berlim não se fez acompanhar pela 
pacificação esperada. (...) Cabe a nós 
fazermos da África a vanguarda de uma 
política que defenda os princípios de uma nova 
ordem mundial, marcada pelo respeito ao 
direito a pela primazia do diálogo”4. Seria o 
tempo de retomada dos negócios em África, 
após a indiferença que se seguiu à queda do 
Muro e ao fim da Guerra Fria? Por consentâneo 
com a metáfora acima empregada, seria o 
mesmo que sugerir que, após percorrermos as 
20 mil léguas submarinas, estaríamos, 
finalmente, redescobrindo a Nova Atlântida. 
Fenômeno em parte devido à ocorrência do 
“efeito CNN” (difusão global “real time” de 

algum acontecimento de ressonância política – 
no caso, a visita de Bush à África), em parte 
ao estágio crítico de “desgovernança”, que 
duramente golpeia a África. A Libéria talvez 
seja paradigmática do que descrevemos. Após 
alguns anos no ostracismo, volta à mise-en-
scène.  
 
 O tom civilizatório continua o mesmo. 
Mas, no que diz respeito às atitudes... Quanta 
diferença! A desastrosa intervenção na 
Somália, em 1993, traumatizou 
profundamente os formuladores de política 
externa estadunidense.  O fantasma somali 
reaparece todas as vezes em que se 
contempla uma ação militar dos EUA em 
território africano.  Desta vez, a relutância se 
observa no concernente aos apelos dos 
liberianos por libertação. E a aliteração 
anterior não é fruto de nenhum trocadilho:  a 
Libéria – paradoxalmente, auto-intitulada 
“terra da liberdade” –, país para onde 
acorreram os ex-escravos americanos, no 
tempo da abolição da escravatura nos EUA, 
clama pelos préstimos de George W. Bush 
para a deposição de Charles Taylor, o déspota 
que dirige o país. Em um passado ainda 
recente, tanto o Reino Unido como a França 
arrogaram-se o direito e o dever de intervir 
em duas ex-colônias, respectivamente, Serra 
Leoa e Costa do Marfim. A auto-penitência das 
duas potências européias pode ser entendida, 
para alguns, como mea-culpa pelo histórico de 
espoliação dos africanos; para outros, como 
ledo oportunismo político. Seja como for, 
ambas as intervenções provaram-se pouco 
onerosas, do ponto de vista material, e 
bastante eficientes, sob o aspecto da 
restauração da paz e do retorno à 
normalidade. Amparados em tais dois 
exemplos, assim como numa pretensa “tutela” 
histórica exercida pelos EUA sobre a Libéria, os 
advogados de uma postura mais pró-ativa 
estadunidense não se calam. Ao contrário: 
fazem eco de suas palavras de ordem por toda 
a extensão do planeta. 
 
 A recalcitrante atitude da Casa Branca 
parece apontar para um outro horizonte. 
Costumam dizer os especialistas que a política 
externa dos Estados Unidos é cíclica. Talvez 
até seja. A história é a mais fiel das 
testemunhas. O curioso é que, aos arroubos 
de unilateralismo, sempre se faziam 
acompanhar as ações militares. No entanto, o 
raciocínio não se aplica ao quadro africano, ao 
que tudo indica. Se existem pretensões de 
Washington para além da ajuda humanitária 
ao continente africano (o que, por óbvio, 

                                                 
3 CASTELLS, Manuel. “A sociedade em rede”. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. Volume 1. 
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tomamos como premissa), os meios para 
alcançar tais fins (por insondáveis que sejam) 
passam, hoje, não apenas por uma doutrina 
da “Guerra ao Terror”, a incansável missão 
auto-infligida de caça às bruxas terroristas. 
Passam, também, por um renovada 
“diplomacia do dólar”. Mais sutil em seus 
métodos do que a sua antecessora. É o que 
sustentaremos adiante. 

EE E
dd d

ii i tt t oo o
rr r ii i aa a

ll l 

 
A diplomacia do contra-cheque5 
 
 Entre 8 e 12 de julho corrente, o 
presidente estadunidense esteve presente, 
sucessivamente, em Senegal, África do Sul, 
Botsuana, Uganda e Nigéria. Acaso? De modo 
nenhum. Como em uma campanha eleitoral, 
cada passo de Bush pelo continente foi 
meticulosamente estudado. Nigéria e África do 
Sul, por seu peso diplomático e pelos 
importantes laços comerciais que mantêm com 
os EUA; Senegal, por constituir-se em uma 
das mais duradouras democracias do 
continente; Botsuana, a dona de uma 
florescente economia; e, finalmente, Uganda, 
um dos parceiros da coalizão favorável à 
Guerra contra o Iraque.  Perceba-se: nada de 
Libéria. 
 
 Os objetivos oficiais do périplo pela 
África giraram em torno de três grandes 
pontos: ajuda para o desenvolvimento, 
segurança global e promoção da democracia.  
 

No que toca ao primeiro item, fica 
registrado o compromisso americano de 
consagrar 15 bilhões de dólares, dentro dos 
próximos anos, à dura luta contra a AIDS no 
continente. Naturalmente, como se haveria de 
prever, essas remessas ficarão condicionados 
à observância das normas de “boa 
governança” por conta dos países africanos. 
Quanto melhor se comportarem, maiores as 
chances de que os cheques lhes sejam 
enviados.  Outros 100 milhões de dólares 
ficarão destinados ao combate ao terrorismo. 
Dessa iniciativa tomam parte, no momento, 
países como Quênia, Etiópia, Djibuti, Uganda e 
Tanzânia. As medidas visarão a melhorar a 
segurança aérea e portuária, as patrulhas no 
interior e nas fronteiras, as movimentações 
bancárias (para seguir o rastro de terroristas) 
e a coleta de informações para impedir a ação 
de terroristas dentro das bordas dos países. A 
velha estratégia da cenoura (cheque) e do 
bastão (ora promoção da democracia, ora luta 

anti-terrorismo) novamente posta em ação. 
Ou, se preferirem, a “diplomacia do contra-
cheque”. 
 
 Quanto aos objetivos não-oficiais, 
listaríamos também três: expansão de 
mercados, acesso a novas fontes de petróleo e 
articulação política internacional.  
 

Notar que os Estados Unidos são o 
único país a ter aumentado, nos últimos sete 
anos, o volume de produtos importados da 
África. Houve também aumento, ainda que 
parco, nas exportações para a África. Mas 
nada comparável, no entanto, ao acréscimo de 
volume que elas poderão atingir, em um futuro 
não muito distante. As ajudas humanitárias de 
hoje legarão aos EUA um mercado consumidor 
gigantesco, carente de recursos básicos e 
absolutamente inexplorado em suas múltiplas 
possibilidades. A ver. 
 

Outra questão importante, menos 
explícita que a primeira, embora, 
estrategicamente, da maior importância, é a 
aproximação dos Estados Unidos com países 
supridores de petróleo, como Angola, Gabão, 
Nigéria e São Tomé e Príncipe. Os EUA, que 
importam a metade do petróleo que 
consomem, desejam distanciar-se de 
supridores voláteis e pouco confiáveis, como 
os do Oriente Médio, traçando um plano de 
diversificação da base de fornecedores. O fito 
é de que, até 2020, 25% do total de petróleo 
importado pelos estadunidenses possa provir 
do continente africano. 

 
Por fim, chamamos a atenção para a 

forma como os Estados Unidos se articulam 
politicamente, tornando o novo sustentáculo 
político multilateral africano, a NEPAD, 
absolutamente frívolo e dependente do seu 
sustento moral e financeiro. E transformando o 
homem de guerra, George Bush, em um 
homem de paz. 

 
África para os africanos? Algum dia, 

talvez. Por ora, essa “volta ao futuro” d’África 
poderia ser interpretada como uma simples 
tentativa de resgate do “jovem continente” das 
profundezas do mar sem fim. Se haverá 
sucesso nesse empreendimento, não se sabe.   
O que se presume, contudo, é que, se ele 
existir, dos seus frutos não deverão se 
apropriar os nativos. Parece ser a sina da mãe 
África: servir a um senhor.
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OO  ppaappeell  ddaa  OONNUU  ee  ddaass  OOrrggaanniizzaaççõõeess  
RReeggiioonnaaiiss  eemm  uumm  nnoovvoo  cceennáárriioo  ddee  
sseegguurraannççaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ppóóss--gguueerrrraa  ffrriiaa  
  

BRASÍLIA  

1. A relação entre a ONU e organismos 
regionais 

Com todas as mudanças ocorridas 
após o fim da Guerra Fria, a ONU tem sido 
alvo de críticas em muitos aspectos. De 
forma particular, há uma 
percepção por parte do 
Departamento de Operações 
de Paz (DPKO) de que não 
se pode enfrentar a nova 
realidade que envolve as 
concepções de segurança 
internacional, nem entender 
a complexidade do ambiente 
de conflito em que se 
empregam esforços sem 
mudanças estratégicas, 
institucionais e 
comprometimento dos 
Estados.  

Os problemas que 
envolvem a eficácia das 
operações de paz podem ser 
identificados em inúmeras 
condições. Dentre elas, o 
Maj. Gen. Indar Rikhye 
aponta algumas de grande 
repercussão:  

 

“Greater political 
commitment by 
Member States to 
the peacekeeping 
role of the UN will 
translate into 
greater material 
support in the form
financing, or other res
hearted support, ho
produce many of the sa
encountered in the p
ambiguous mandates,

diplomatic backing and 
insufficient financing.”6 

Há uma atual 
necessidade de revitalizar o 
pensamento acerca dessas 
operações. As principais 
preocupações circundam as 

bases do 
seu 

conceito. 
Além de 
aspectos 

como o 
consentimento das 
partes em conflito, o 
não-uso da força e a 
imparcialidade, alguns 
elementos restritos às 
operações de 
consolidação da paz são 

constantemente 
questionados. Algumas 
falhas, principalmente 
no entendimento da 
realidade local do 
conflito, tendem a minar 
os esforços. Casos 
exemplares são os 
ocorridos em Ruanda, 
Somália e Bósnia.  

 

 
 

JOELSON 
VELLOZO JR. 
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Neste sentido, a 
ação regional e de 
cooperação com as 
operações de paz da 
ONU representa, ao 
mesmo tempo, uma 
grande demanda do 
 
A importância de um 

pensamento 
reestruturado sobre o 

papel da ONU e da OEA 
no novo cenário de 

segurança internacional 
é que, de diferentes 

maneiras, a cooperação 
entre ambas 

organizações contribui 
para uma compreensão 

mais ampla no que 
concerne à 

operabilidade da ONU, 
ao mesmo tempo em 
que abre o campo de 

entendimento das 
perspectivas da OEA no 

concernente à 
manutenção de relações 
seguras e pacíficas no 

hemisfério. 
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s of troops, 
ources. Half-
wever, will 

me difficulties 
ast, such as 
 evanescent 

ponto de vista 
operacional e uma saída 

prática para os assuntos que versam sobre a 
proteção da paz e segurança locais.  

A relação entre a ONU e organismos 
regionais pode ser analisada de diferentes 
perspectivas, desde o problema do uso da 

 
6 Rikhye, Indar. The Politics and Practice of United Nations 
Peacekeeping: Past, Present and Future. New York: United 
Nations Press, 1999. p. 123 



força por estes organismos ao alívio 
financeiro que a coordenação regional de 
operações de paz pode representar para o 
orçamento do DPKO. Mais do que isso, a falta 
de apoio recíproco tem sempre representado 
um freio ao número e à eficiência dos 
esforços pelo desenvolvimento das operações 
de paz na ONU.  

2. A cooperação ONU – OEA no campo da 
Segurança Internacional 

Desde a sua fundação, era claro que 
a Organização dos Estados Americanos (OEA) 
não tinha sido criada para implementar 
mandatos do Conselho de Segurança que 
demandassem o uso da força, na medida em 
que a sua Carta não contempla medidas 
coercitivas para manter a paz e segurança 
hemisféricas. Entretanto, a organização pode 
empregar missões que não as de imposição 
forçada da paz.  

É importante, ainda, notar que 
organismos regionais, inseridos na realidade 
dos países em desenvolvimento, tendem a 
ser mais cautelosos no que concerne à 
prática das operações de paz. No caso da 
OEA, o Maj. Gen. Indar Rikhye afirma: 

 

“[...] the OAS with the 
strong support of the United States 
has sucessfully accpeted more 
responsibility, as for example, in 
Central America, specially in 
Nicaragua and Haiti, alone and in 
cooperation with the UN. The 
presence of the world´s superpower 
in the western hemisphere has 
greatly facilitated the increasing 
development of the OAS to assume 
greater responsibility in maintaining 
peace and security in the region and 
more able to meet its global 
commitments.”7  

 

Nos casos relatados, bem como em 
relação ao Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca (TIAR) de 1947, a OEA 
revelou-se como uma ativa organização na 
solução pacífica de disputas e como uma 
parceira das Nações Unidas para lidar com 
conflitos na região. Muitos países latino-
americanos têm contribuido para as 
operações de paz da ONU, em diferentes 
regiões.  
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A OEA, como a mais velha 
organização regional, têm sido ativa na 
resolução de conflitos, na prevenção e 
mediação. Sua parceria com a ONU é 
histórica e apresenta grandes sucessos e 
fracassos. 

Ambas as organizações podem, entre 
outras atividades, desenvolver 
responsabilidades em termos de missões de 
construção e consolidação da paz. Essa 
atividade simboliza para a nova abordagem 
da “administração” de conflitos internacionais 
o mais imperativo passo com vistas a evitar 
conflitos e promover estruturas sociais, 
econômicas e políticas que levam os países 
em período pós-conflito a um futuro mais 
seguro e próspero. Isto mostra por que esse 
tipo de missão é definitivamente importante 
para a realidade da segurança hemisférica 
interamericana e que, exatamente por isso, 
deve-se ter uma crescente preocupação com 
as necessidades regionais no que tange às 
causas sociais, econômicas e políticas de 
instabilidade.  

Adicionado a isso e também de 
grande importância para a OEA e sua função 
de manutenção da paz, segurança e 
democracia nas Américas, a presença de uma 
terceira personagem no local do conflito, 
representado por uma missão de paz 
multinacional, pode significar um ator 
fundamental na disputa, na medida em que 
isto tende a reduzir a tensão, além de 
proporcionar uma maior clareza de interesses 
e intenções dentro das outras duas partes 
beligerantes.  

Por isso, esse tipo de atitude pode 
facilitar o estabelecimento e implementação 
de Medidas para a Construção da Confiança e 
Segurança  (Confidence and Security Building 
Measures – CSBM) na região em confronto, 
considerando que uma estrutura de 
comunicação e supervisão entre os dois 
lados, por intermédio de observadores, ou se 
necessário uma força de paz, é mais fácil de 
ser estabelecida.8 

A importância de um pensamento 
reestruturado sobre o papel da ONU e da OEA 
no novo cenário de segurança internacional é 
que, de diferentes maneiras, a cooperação 
entre ambas organizações contribui para uma 
compreensão mais ampla no que concerne à 
operabilidade da ONU, ao mesmo tempo em 
que abre o campo de entendimento das 
perspectivas da OEA no concernente à 

 
8 ARAVENA, Francisco Rojas, Toward a Multilateral 
security scheme: Conflict Resolution in Latin América. Best 
Practices in the Southern Cone. p. 18. 



manutenção de relações seguras e pacíficas 
no hemisfério.  

Um gradual aumento do papel da 
OEA no campo das operações de paz vai 
depender de um entendimento mútuo entre 
as Nações Unidas e os parceiros hemisféricos 
da OEA. O período pós-Guerra Fria oferece 
uma oportunidade para atingir tal 
entendimento, especialmente com a 
expansão de governos democráticos no 
hemisfério, integração econômica regional e o 
forte apoio da OEA à democracia.  

3. Construção e consolidação da paz 
hemisférica 
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“Every step taken towards reducing poverty 
and achieving broad-based economic growth 

is a step towards conflict prevention” 

Kofi Annan, UN Secretary-General 

 

O sistema interamericano, mais 
especificamente os países latino-americanos, 
compõem uma região de estabilidade com 
poucos conflitos inter-estatais. Além disso, a 
América Latina é uma das regiões que 
apresentam menores índices de gastos 
militares. Por isso mesmo, a sua contribuição 
para a segurança internacional assume 
diversas expressões, como a 
desnuclearização da região.  

Os passos para uma verdadeira paz 
hemisférica apresentam-se em diferentes 
vias. Pela própria natureza de criação da 
OEA, é impossível imaginar o relacionamento 
internacional hemisférico apenas em termos 
de soluções militares para os problemas de 
segurança. Desde o princípio, a OEA evitou 
assumir institucionalmente qualquer tipo de 
mecanismo militar de intervenção9. A Junta 
Interamericana de Defesa, órgão que 
assessora a tomada de decisão da OEA em 
assuntos de defesa hemisférica, não foi, 
portanto, associada à estrutura 
organizacional da OEA e tampouco possui 
meios de emprego de força armada para 
intervir na região.  

Dessa forma, os assuntos de 
segurança hemisférica estiveram mais 

diretamente ligados - além é claro do aspecto 
puramente militar - às questões relacionadas 
aos valores de sustentação democrática e da 
estabilidade política na região e, 
principalmente após o término da ameaça 
socialista, medidas de confiança e segurança, 
acordos e convenções sobre o comércio ilícito 
de armas leves e não-proliferação de armas 
nucleares, minas terrestres antipessoal, 
desastres naturais, tráfico de drogas, 
lavagem de dinheiro, terrorismo e 
desenvolvimento econômico e social. Por fim, 
tem sido dada especial atenção ao fomento 
da educação para fins de consolidação de 
uma verdadeira cultura de paz na região.  

4. Esquemas multilaterais de Segurança 

É preciso ter em mente que dentro 
do contexto hemisférico, apesar da haver 
inúmeras iniciativas para o tratamento de 
assuntos de segurança internacional, há um 
vácuo do ponto de vista institucional para a 
prevenção de conflitos. Muitos dos 
mecanismos institucionais em vigor foram 
idealizados em momentos que dificilmente 
podem ser transportados para os dias de 
hoje. Há uma grave defasagem de conceitos, 
procedimentos e percepções da realidade e 
de objetivos comuns a alcançar. 

Está mais claro do que nunca que as 
possibilidades de conflito nas Américas está 
mais ligada a problemas intra-estatais do que 
inter-estatais. Junto ao contexto mundial, os 
principais conflitos parecem estar conectados 
com a fragmentação nacional, assuntos 
étnicos, diferenças religiosas e outros fatores 
que não os ideológicos dos anos da Guerra 
Fria10. A manifestação fundamental de tais 
conflitos intra-estatais está ligada a altos 
custos em termos de condições humanas de 
sobrevivência, inesperados graus de violência 
que podem causar situações emergenciais 
que requeiram ajuda humanitária e que 
levarão um longo período para atenuar os 
estragos para a infra-estrutura física 
nacional. 

 

                                                

Para enfrentar este novo formato de 
ameaças, fazem-se necessárias a criação de 
um sistema de medidas preventivas, bem 
como mecanismos de coerção diplomática. 
Mais do que isso, é importante atingir o 
progresso em termos de transparência para 
construir confiança entre os Estados11. 

9 Em grande medida, isto explica o porque da Junta 
Interamericana de Defesa (JID) não ter sido criada sob a 
estrutura organizacional da OEA. Ao invés, este organismo 
foi criado para assessorar a OEA em assuntos de defesa 
hemisférica sem possuir vinculação jurídica com a OEA. No 
início, pensava-se na não perpetuação de um órgão como a 
JID no sistema interamericano e, por isso, ela não foi 
subordinada à estrutura da OEA. 

 
10 ARAVENA, Francisco Rojas, Toward a Multilateral 
security scheme: Conflict Resolution in Latin América. Best 
Practices in the Southern Cone. p. 35. 
11 Ibid. 



Uma visão de conjunto a respeito do 
futuro seria capaz de coordenar interesses 
localizados, sub-regionais e hemisféricos que 
articulariam opções mais amplas12. 
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5. As operações de paz envolvendo 
organizações regionais: características 
da realidade interamericana 

Os problemas enfrentados pela ONU 
diante da implementação de operações de 
paz ao redor do mundo são bastante 
conhecidos. Ao longo dos anos, esta 
organização tem-se mostrado incapaz de 
realizar de forma eficaz os mandatos 
aprovados pelo Conselho de Segurança.  

Pode-se analogamente imaginar que, 
definitivamente, as organizações regionais 
são ainda menos capazes de implementar tais 
medidas. Apesar disso, as organizações 
regionais possuem tanto vantagens quanto 
desvantagens no que se refere às operações 
de paz. Se por um lado o convívio com a 
realidade local fornece mais legitimidade à 
implementação de tais operações, por outro, 
há uma grande preocupação em termos de 
imparcialidade na tomada de decisão.  

No caso da OEA, as dificuldades de 
implementarem-se mecanismos de defesa 
estão ligadas justamente ao temor por parte 
dos Estados-membros de que esses 
instrumentos sejam usados para a 
consecução de objetivos de política exterior 
de países hegemônicos.  

Durante os anos 90, a OEA passou a 
ter marcante presença dentro do processo de 
paz na América Central. Isto, de certa forma, 
legitimou esta organização nos processos de 
organização política interna13.  

A resolução 1080 do ano de 1991, 
aprovada em Santiago pela Assembléia Geral 
da OEA, marcou o início de um novo 
momento no entendimento das questões de 
política interna dos Estados-membros. Mais 
adiante, em 1992, foi aprovado o protocolo 
de Washington, que criava a possibilidade de 
expulsão de um Estado-Membro cujo governo 
democraticamente estabelecido tivesse sido 
derrubado pela força. 

A promoção da democracia é o ponto 
central das atividades da organização. Para 
isso, a educação tem um importante papel a 
desempenhar e o combate à pobreza deve 

ser encarado como fator causal de 
surgimento de conflitos dentro dos Estados.  

Estas definições acima referidas corroboram 
com a idéia aqui desenvolvida: o ambiente 
democrático e a desmilitarização da política 
na região são precondições essenciais ao 
estabelecimento de uma séria reflexão sobre 
as possibilidades da prática de operações de 
construção e consolidação da paz no 
hemisfério. 

 

 
12 Ibid. 
13 FONSECA Jr, Gelson e DE CASTRO, Sergio Henrique 
Nabuco (org.). Temas de Política Externa Brasileira II. Vol. 
I. Brasília: FUNAG, SP: Editora Paz e Terra, 1994. p. 124 



AA  QQuuíímmiiccaa  PPaaggãã  
UUmmaa  CCrrííttiiccaa  ddaa  CCoonncceeppççããoo  ddaa  GGuueerrrraa  
ddoo  SSééccuulloo  XXXXII  --  ppaarrttee  IIII  
 
 
GOIÂNIA

  

  
A Reorientação da OTAN e 
as Conseqüências das 
Transformações 
  

Quando um respeitado 
acadêmico francês afirmou, em 
julho de 2001, que o cerne das 
divergências entre os Estados 
Unidos e a Europa estava nas 

e quatro anos. E quanto à Guerra Fria ter 
acabado, trata-se de uma dúvida irresoluta. 
Tendo feito tais alegações em julho de 2001, 
não se pode culpá-lo por não ter antevisto a 
aproximação de um contexto de novas 
tensões globais e do início da redefinição da 
dinâmica geopolítica global. Afinal, ainda 
faltavam dois meses para que a História 
retornasse das férias. 

 
O que se pode afirmar com certeza 
 

 
 

LINDOLPHO 
CADEMARTORI 

é colunista de 
O Debatedouro 

 
lcademartori@ 

revistaautor.com.br 
 
 

 
 
 

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. 

 
 

9

                                                

distintas prioridades de suas 
agendas políticas, ele 
depreciou o que chamou de 
“obsessão americana” pelos 
estados-párias e pelas armas 
de destruição de massa,  
porquanto teceu generosos 
elogios à preocupação européia 
para com o “futuro do planeta 
e seus alimentos”. Ao que 
parece, Dominique Moisi14 não  
levou em conta o fato de que 
não há futuro para o planeta 
sem que se monitorem e se 
anulem os esforços de 
estados-párias (ou “estados 
cujos líderes não são 
propriamente confiáveis”) para 
adquirir armas de destruição 
de massa, bem como de que 
grande parte dos alimentos do 
planeta pode ser contaminada 
se um fundamentalista 
megalômano detonar um 
artefato nuclear em Chicago ou 
em Londres. Afirmou, ainda, 
que “a China não é a União 
Soviética, e a Guerra Fria 
acabou”. A China, embora não 
seja a União Soviética, é 
formalmente regida pelo 
mesmo esteio ideológico que 
transformou o mais extenso país do mundo 
em um laboratório de uma experiência 
política fatídica, que se estendeu por setenta 

 
14 MOISI, Dominique. The Real Crisis Over the Atlantic. 
Foreign Affairs, July/August 2001 

relativamente inconteste é que Dominique 
Moisi estava equivocado, ao 
passo que os Estados Unidos 
estavam relativamente certos. 
A ampla concentração de 
esforços no intuito de 
desarmar os rogue states 
atestou seu fundo de verdade, 
embora a negligência para com 
as organizações terroristas 
vinculadas ao fundamentalismo 
islâmico tenha custado caro a 
George W. Bush. Quando 
analistas, acadêmicos, 
politólogos e até mesmo 
membros da administração 
Bush e de gabinetes de 
governo europeus 
murmuravam sobre uma certa 
ausência de razões práticas 
que justificasse a manutenção 
da portentosa estrutura da 
aliança militar atlântica, bin 
Laden orquestrou o mórbido 
paroxismo do pessimismo 
schopenhaueriano ao 
comandar, à distância, a 
colisão de dois jatos comerciais 
contra o World Trade Center e 
outra aeronave comercial 
contra o Pentágono, tendo 
ainda seqüestrado outro avião 
cujo termo foi consumado ao 

espatifar-se nas redondezas de uma 
cidadezinha da Pensilvânia.  

Não é necessário ser
um observador 
perspicaz para 

entrever, nos liames 
subjetivos da “nova 

estrutura 
operacional” da 

aliança atlântica, 
uma intenção velada
por parte dos think-
tank conservadores-

liberais e dos 

da administração 
Bush de conferir à 

OTAN uma 
independência de 

relação às Nações 
Unidas, com ênfase 

facto e de jure em 

ao Conselho de 
Segurança (CSNU).

falcões republicanos 

 
 Malgrado o equívoco no foco de 

concentrações europeu e a imperdoável 
negligência norte-americana, a OTAN 



reconheceu os atentados de onze de 
setembro contra os Estados Unidos como um 
ataque à própria Organização, visto que, pela 
primeira vez em cinqüenta e dois anos de 
existência, a aliança invocou o artigo 5º do 
Tratado do Atlântico Norte, que dispõe acerca 
da auto-defesa e reconhece que um ataque 
contra um membro do Tratado do Atlântico 
Norte configura uma agressão a todos os 
demais membros do referido Tratado. 
Fazendo uso dos dispositivos de auto-defesa 
coletiva (collective self-defense), a OTAN 
encerrou por estreitar os laços do vínculo 
cultural transatlântico que unem os Estados 
Unidos à Europa (vínculos estes que foram 
sumariamente golpeados e ridicularizados a 
partir das divergências entre a 
“warmongering coalition” de Londres e 
Washington e o bloco anti-guerra franco-
alemão), de sorte a promover a difusão dos 
axiomas democrático-liberais ocidentais, e, 
contradizendo os analistas, acadêmicos, 
politólogos e membros dos governos norte-
americano e europeus, atestou a justificativa 
fundamental de sua manutenção como sendo 
os instrumentos defensivos – e, de certa 
forma, ofensivos – de que o Ocidente dispõe 
para preservar sua segurança genérica. O 
grassar das divergências entre o bloco 
franco-alemão e a coalizão liderada por 
Washington e Londres, todavia, comprometeu 
a essência ideológica da Aliança e a colocou 
em inoperância, superada pelas correntes 
unilateralistas dos think-tank conservadores 
norte-americanos, que desprezam mesmo o 
“multilateralismo restrito” dos blocos e 
alianças. 

 
 Assim, embora os fins aos quais se 

destinavam mantivessem sua integridade 
essencial, os métodos dos quais a OTAN 
lançava mão para alcançá-los estavam 
superados, podendo vir a comprometer toda 
a estrutura de mobilização e a dinâmica 
contra-ofensiva da aliança, deixando a 
civilização ocidental sobremaneira vulnerável 
em virtude de uma inadequação 
metodológica. Em contrapartida, as 
lideranças da OTAN e dos governos 
ocidentais, cientes dessa impropriedade de 
métodos, passaram a conceber “novas 
estruturas e capacidades para levar adiante 
aquela missão (a de subjugar as ameaças 
terroristas que ladeiam os Estados Unidos, 
nações ocidentais e aliadas) sob novas 
circunstâncias”15. Não obstante, o documento 

que estabelece as novas diretrizes retoras da 
Estratégia de Segurança Nacional dos Estados 
Unidos da América (NSS-NSC/2002) enfatiza 
que a OTAN deve elaborar capacidades 
operacionais para deslocar, em curto prazo, 
forças especialmente treinadas com alto 
potencial de mobilização, quando quer que as 
mesmas sejam solicitadas para responder a 
uma ameaça contra qualquer membro da 
aliança.  
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15 Cf. VIII – Develop Agendas for Cooperative Action with 
the Other Main Centers of Global Power. In  “The National 
Security Strategy of the United States of America. September 
2002. National Security Council and The White House, p 25. 

Trad. livre. Disponível na Internet: 
www.whitehouse.gov/nsc/nss.html  Acesso em: 06/12/2002. 
Hora: 16:14:29. 

 
Não é necessário ser um observador 

perspicaz para entrever, nos liames 
subjetivos da “nova estrutura operacional” da 
aliança atlântica, uma intenção velada por 
parte dos think-tank conservadores-liberais e 
dos falcões republicanos da administração 
Bush de conferir à OTAN – antes de virem à 
tona as divergências com Paris e Berlim - 
uma independência de facto e de jure em 
relação às Nações Unidas, com ênfase ao 
Conselho de Segurança (CSNU). Isso ocorre 
em razão de o CSNU, sem embargo de sua 
constituição restrita a dez membros rotativos 
e cinco permanentes com a prerrogativa do 
veto, ser uma instituição em que os 
interesses da aliança podem oscilar ao sabor 
das deliberações de dois dos cinco membros 
permanentes, quais sejam a Federação Russa 
e a República Popular da China, embora a 
tendência de aproximação entre a Rússia e a 
OTAN (vide o estabelecimento do Conselho 
Rússia-OTAN na ocasião da Cúpula de Roma, 
em 28 de maio de 2002) faça com que 
Moscou  delibere, de modo inconstante e com 
freqüência irregular, ao sabor da pauta em 
discussão,  em favor dos interesses dos três 
membros permanentes do CSNU que também 
integram a OTAN – Estados Unidos da 
América, Grã-Bretanha e França16 -, legando 

 

16 O esteio de conduta francês no Conselho de Segurança da 
ONU vem operando um distanciamento gradativo da postura 
adotada pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Em 
verdade, tal distanciamento opera-se desde as discordâncias 
entre de Gaulle e a dupla EUA-Grã-Bretanha, sofrendo 
reveses oscilantes de aumento e diminuição durante o 
governo de Miterrand e alcançando um relativo – e precário – 
equilíbrio com a chegada de Chirac ao poder.  Lato sensu, 
pode-se dizer, sem incorrer em erros crassos e equívocos 
imaturos, que a política adotada pela Quai d´Orsay diverge 
constantemente do posicionamento de Londres e 
Washington, às quais recorrem à independência em relação 
ao CSNU e preferem agir, ultima ratio,  sem a chancela da 
comunidade internacional. De sua feita, a França opta por 
conferir seu aval – e seus esforços – apenas às ações que 
sejam chanceladas pela ONU, em uma manifestação que 
pode ser interpretada tanto como um apoio ao 
multilateralismo quanto uma postura interessada e particular 
em sua política externa. 

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html


o papel de oponente estratégico à China. 
Dada a constituição e o próprio rol atributivo 
do CSNU – o órgão deliberativo “realista” e 
geopoliticamente pragmático vinculado à 
ONU, fórum multilateral e pluralista de 
orientação “idealista” e programática -, é 
natural que Washington ausculte métodos de 
ação independentes das Nações Unidas, de 
forma a promover a acepção preconizada na 
Estratégia de Segurança Nacional dos Estados 
Unidos da América, segundo a qual “a aliança 
deve ser capaz de agir onde quer que nossos 
interesses estejam sendo ameaçados, criando 
coalizões sob mandato da própria OTAN, 
assim como contribuindo para coalizões 
baseadas em missões” 17. Para tanto, faz-se 
necessária uma desvinculação ativa parcial 
dos Estados Unidos em relação à ONU, 
combinada a uma calculada reestruturação da 
OTAN, de seus propósitos e de sua 
capacidade de mobilizar coalizões sob seu 
próprio mandato, independentemente do 
CSNU. 
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17 The National Security..., p. 25. 
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FFiissccaalliiddaaddee  ee  CCrreesscciimmeennttoo  EEccoonnôômmiiccoo  
ppaarrttee  IIIIII  

 
 
 

As Finanças Públicas na UEM 
 

As finanças públicas na UEM deverão 
tender para um posição de sustentabilidade 
no longo prazo. Contudo, a experiência 
recente demonstra que muitos países têm 
dificuldade em cumprir o PEC, a começar 
pelos países proponentes (França e 
Alemanha). 

 
Sendo verdade que o ciclo económico 

encontra-se na sua fase recessiva, não deixa 
igualmente de ser verossímil recordar que 
quer os programas de estabilidade quer as 
provisões da Comissão defendem uma 
situação de equilíbrio 
orçamental, independente do 
ciclo económico. 

 
Tal desiderato torna-

se de difícil resolução a curto 
prazo, dado que a evidência 
empírica demonstra que o 
output gap de alguns EM´s 
são notavelmente mais 
elevados do que a média 
comunitária. Em bom rigor, 
as estatísticas apresentadas 
demonstram que a situação 
fiscal dos países com 
dificuldade orçamentais 
tende a ser pró-ciclica. Mais 
assim, houve impacto 
discricionário positivo em 
termos de política fiscal nos 
anos de 2001 e 2002. 

 
A longo prazo, para 

os países poderem cumprir a situação de 
equilíbrio, deverão ser cumpridos os 
pressupostos:  por um lado amortecimento 
do efeitos do envelhecimento da população e 
aumento das prestações sociais, por outro a 
redução dos encargos com a despesa 
corrente pública e por fim diminuição do 
reporte de saldos deficitários que afectam o 
stock de dívida pública. 

 
Porém, é preciso notar que existem 

diversos sistemas políticos no seio da U.E. 
que resultam em diferentes formas de 
controlo do défice. 

 

Alguns economistas, 
como Persson e Tabellini, 
mostram como organizações 
políticas diferentes afectam os 
saldos orçamentais. Assim, é 
argumentado que a despesa 
pública tende a ser mais 
elevada em sistemas eleitorais 
proporcionais e em regimes 
parlamentares, sistemas onde 
certos grupos exercem mais 
pressão sobre os governantes. 

 
No tocante às funções 

que a despesa pública 
objectiva, esta tese filia-se na 
posição de Musgrave, que 
defende que os gastos públicos 
são necessários para alcançar 
uma eficiência na distribuição 
dos recursos, assegurar uma 
redistribuição dos rendimentos 
e efeito estabilizador sobre o 
output. Deste modo, a despesa 
pública deveria ser divida em 
quatro grupos: provisão de 
bens públicos puros, provisão 
de bens e serviços, que 
ajudam a suprir os erros de 
mercado, programas de 
redistribuição do rendimento e 
pagamento de juros da dívida 
pública. 
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A filiação da tese 

numa óptica keynesiana do 
papel discricionário da despesa 
pública resulta numa 

constatação de que uma acção fiscal 
discricionária poderá ser necessária para que 
os desequilíbrios macro-económicos não 
sejam unicamente corrigidos pelos 
estabilizadores económicos. Neste contexto, a 
evidência empírica tende a demonstrar que a 
política fiscal tende a ser mais eficiente na 
UEM pela limitação dos efeitos de “crowding-
out” e a expansão fiscal não incentivar a 
depreciação da moeda. 

Neste contexto, e 
face ao passado 
recente, é pouco 

credível que o 
uilíbrio orçamenta
seja atingível em 

2004. Recorda-se que 
durante o período de 

economia portuguesa
2000 e 2001, a 

 
se debateu com 

problemas de três 
ordens: 

desacelaração da 
actividade económica,

difícil situação 
orçamental e défice 

estrutural de 
competitividade. 

eq l 

 
Numa óptica neoclássica, a 

participação na moeda única permite uma 
maior mobilidade do Investimento Directo 
Estrangeiro (IDE), o PEC permite a ausência 
de políticas tipo “free-rider” e impossibilita 



efeitos “spillover” sobre as contas públicas 
dos restantes EM´s. As acções fiscais 
discricionárias foram contudo criticadas por 
Taylor, dado a sua difícil reversibilidade, bem 
como por sofrerem de inconsistência 
temporal e promoverem o “incentivo à 
batota”. 

 
De modo a sintetizar as posições, a 

Comissão simulou a eficácia de uma política 
fiscal discricionária, com base no modelo 
QUEST. Os resultados obtidos permitem 
concluir que o aumento na aquisição de bens 
e serviços públicos têm impacto pouco 
significativo ao nível da inflação, para uma 
pequena economia o efeito subida taxa de 
juro é mínimo (ao contrário de uma grande) e 
o efeito crowding-out interno é 
negligenciável. A resposta a uma redução 
temporária nas taxas de rendimento não está 
associada a uma subida imediata do output. 
Por outro lado, a redução temporária do 
imposto não resulta numa alteração das 
expectativas de consumo dos particulares. O 
aumento do emprego público tem efeitos 
regressivos ao fim de três anos. Os 
multiplicadores tendem a ser negativos ao 
fim do segundo ano para uma pequena 
economia e ao fim do terceiro numa 
economia grande. Uma redução temporária 
do IVA resulta numa diminuição da inflação 
desde o primeiro ano. O investimento privado 
é afectado negativamente pelo efeito 
crowding-out de aumentar as taxas de juro. 
Uma taxa swap produz efeitos positivos a 
longo prazo. 

 
Deste modo, em tese defende-se que 

uma política fiscal discricionária pode ser 
desejável, para países com bom catching-up 
(mesmo com inflação elevada em virtude do 
efeito Balassa-Samuelson, de natureza não 
cíclica) se houver um choque sobre  a procura 
nacional (choque assimétrico). Do lado da 
oferta, urge distinguir os efeitos de curto e de 
médio longo prazo. Se o choque for 
temporário o simples efeito dos 
estabilizadores tendem a repor o equilíbrio. 
Contudo, em caso de persistência, a política 
fiscal discricionária tenderá a repor a 
economia no seu output potencial, sendo que 
a política fiscal não poderá ser contra cíclica. 
 
 
Pacto Estabilidade e Crescimento 
 

O nº 1 do artº 104º-C TUE 
estabelece que “os Estados Membros devem 
de evitar défices excessivos”. Um défice é 
considerado excessivo quando exceder o 
valor de referência de 3%. O mesmo artigo 

estabelece os princípios do procedimento a 
adoptar quando se verifiquem défices 
excessivos. Fica assim a Comissão incumbida 
de fazer o acompanhamento da situação 
orçamental e do montante da dívida pública 
nos Estados-Membros. 

 
A escolha do valor de 3% do PIB 

resulta da análise estatística do investimento 
público dos EM´s. As séries longas 
demonstram que o valor de referência se 
cifra no montante dos 3%. Fica assim 
cumprida a regra de ouro das finanças 
públicas que estabelece que o défice público 
deve financiar despesas de investimento e 
não despesa corrente. Assim e com este 
enquadramento estaríamos em condições de 
deixar funcionar os estabilizadores 
automáticos e os efeitos multiplicadores do 
investimento público. 

 
O rácio de 60% da dívida pública 

sobre o PIB resulta também da evidência 
empírica de que um quociente superior 
potencia o conflito inter-geracional no plano 
interno e efeitos “spillover” sobre as contas 
públicas dos restantes EM´s, nas taxas de 
juro e estabilidade de preços. Conforme 
anuncia Paul Degrauwe, o saldo orçamental e 
uma vez eliminado o imposto de 
senhoriagem, fica sujeito a “aritméticas 
desagradáveis”, por via da falta de 
credibilidade do agente público ao anunciar a 
inflação esperada. Contudo, o cumprimento 
do PEC poderá sofrer derrogações caso haja 
uma situação excepcionável não controlável 
pelo EM ou de uma recessão económica 
grave. Na ausência destas circunstâncias, e 
verificando-se o incumprimento do EM, este 
fica sujeito ao procedimento sancionatório 
previsto no respectivo pacto. 

 
No caso português, as perspectivas 

de crescimento económico alteraram-se no 
passado recente. Não obstante, o Governo 
reafirma o seu compromisso de se atingir o 
equilíbrio orçamental em 2004. A estratégia 
orçamental prevê um crescimento nominal de 
4% da despesa corrente primária e de 4,3% 
do investimento público para o período de 
2003-2005. Para tal desiderato foi implantada 
uma nova Lei de Enquadramento do 
Orçamento de Estado, bem como um maior 
controlo por parte da Assembleia da 
República da execução orçamental. 

 
Este cenário macro-económico é 

tributário das previsões da Comissão que 
prevê uma taxa de crescimento do produto 
na ordem dos 3% ao ano, no período de 2003 
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a 2005. As mesmas porém têm vindo a ser 
revistas em baixa. 

 
Neste contexto, e face ao passado 

recente, é pouco credível que o equilíbrio 
orçamental seja atingível em 2004. Recorda-
se que durante o período de 2000 e 2001, a 
economia portuguesa se debateu com 
problemas de três ordens: desacelaração da 
actividade económica, difícil situação 
orçamental e défice estrutural de 
competitividade. Do exposto resulta que a 
situação das finanças públicas portuguesas 
em 2004 dificilmente estarão em posição de 
cumprir os requisitos do PEC. Tendo sido 
erradamente pró-cíclica na fase alta do ciclo, 
a política orçamental vai ter de continuar a 
sê-lo por imperiosa necessidade de corrigir o 
desequilíbrio das contas públicas. 

 
Sendo recorrente as comparações 

com o “Tigre Celta”, cumpre demarcar porém 
algumas divergências no modelo de 
crescimento adoptado: a Irlanda tem um 
período de crescimento sustentado mais 
longo que Portugal, que assistiu a períodos de 
stop-and-go; o nível de produtividade dos 
dois países, tanto do factor trabalho, como 
capital é distinto; o processo de consolidação 
orçamental irlandesa foi mais ambicioso que 
a português (efeito “choque fiscal” mais 
prematuro), o que resulta em participações 
distintas no mercado de trabalho dos agentes 
econômicos; e, a concluir, o nível de 
desenvolvimento de infra-estruturas e de 
capital humano entre os dois países é 
diverso. Pensar em termos comparativos 
entre as duas economias é equiparar 
realidades diferentes. 
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Com as derrogações a que foi sujeito 

o PEC, verificamos que o período em que o 
saldo orçamental se deve apresentar 
equilibrado (ainda que sem se definir valores 
exactos) corresponde à uma nova fase 
ascensional do ciclo económico. Sendo 
verossímil uma pretensa estabilidade das 
contas públicas nessa fase, tal postulado não 
cumpre porém o postulado da Comissão que 
defende que a sustentabilidade das contas 
públicas deve ser independente do ciclo 
económico. 

 
Assim e em conclusão, estando as 

finanças públicas portugueses numa situação 
estrutural de défice, defende-se a aplicação 
de políticas fiscais do tipo discricionário, 
associadas à alteração da estrutura das 
receitas (prossecução da reforma fiscal) e a 
um controlo da despesa corrente e melhoria 
qualitativa da despesa de investimento. As 

medidas tipo “choque fiscal” seguidas pela 
Espanha e Irlanda poderão não ser 
apropriadas, dadas as divergências entre as 
estruturas produtivas portuguesa e desses 
países. Antes, deverá ser pensado um “outro 
choque fiscal”; aquele que promova a recolha 
de receita já existente no sistema, via 
processos de fiscalização, que ascendem a 
cerca de 10% do PIB e que a Administração 
não consegue recolher. A elaboração de um 
novo programa tipo “Plano Mateus”, que 
permita a entrada destas receitas, e 
simultaneamente alargue as bases 
contributivas, representa uma outra via para 
o cumprimento do PEC, não em 2004, como 
proposto pelo Programa de Estabilidade e 
Convergência e reiterado no Código de 
Conduta, mas, e de forma sustentada (tal 
como deseja a Autoridade Comunitária), em 
2006. 
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Por Dawisson Lopes 
 
 

1823. Ante as iminentes ameaças de um nova onda imperialista européia nas Américas, o 
presidente dos Estados Unidos, James Monroe, líder de uma nação que já despontava como o 
grande contrapeso aos interesses da Inglaterra nas relações internacionais do século XIX, teria 
proferido, em alto e bom som, que, assim como os assuntos europeus deveriam ser tratados e 
resolvidos entre os próprios europeus, assim também o deveriam ser os affairs americanos. Logo, 
doravante, o moto a ecoar por todo o continente passaria a ser: “A América para os americanos”! 

 
Antecedentes. Após a independência nacional dos Estados Unidos da América (1776), os 
norte-americanos buscaram consolidar o seu país, afirmando as estruturas políticas republicanas. A 
ampliação das liberdades e dos direitos políticos dos seus cidadãos, a que se somam as lutas 
externas (“Segunda Guerra da Independência” – 1812), ajudam na consolidação da nação e da 
república estadunidenses.  Com a solução dos problemas políticos internos e externos, os EUA 
partiriam para a expansão de suas fronteiras através de acordos amigáveis, da compra de regiões e 
de sangrentas batalhas. Inicialmente, Thomas Jefferson compraria o estado da Lousiana da França 
(1803); adiante, seria adquirida a Flórida junto à Espanha (1819); Nesse momento, também se 
iniciava a lendária “Marcha para o Oeste”, que permitiria aos Estados Unidos a incorporação de 
milhões e milhões de quilômetros quadrados ao seu contorno nacional. À expensa, é claro, de 
enorme carnificina. Que o digam os nativos. 
 
Paralelamente, na Europa, dava-se uma das grandes reviravoltas da cena política internacional. 
Com vistas a refrear os arroubos bonapartistas e restabelecer a ordem na Europa pós-Napoleão, 
convocou-se um grande Congresso, em Viena, entre 1814-15. A concertação das posições das 
várias potências presentes só se fez possível com base em dois princípios: o da legitimidade 
(restauração das monarquias Europa afora) e o do equilíbrio (nova balança de poder). Metternich e 
Talleyrand, plenipotenciários de Áustria e França, tiveram atuação destacada no evento. Os acordos 
lavrados em Viena deram ensejo ao estabelecimento de um bloco, a Santa Aliança, integrada 
primordialmente por Rússia, Prússia e Áustria. Ao qual, futuramente, se juntariam as antes arredias 
Inglaterra e França. A Santa Aliança, de caráter bastante conservador, tentaria intervir, não 
surpreendentemente, em negócios americanos. 
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Desdobramentos. No pós-Guerra Civil Americana, veio a pacificação do país. Os 
Estados Unidos engrenaram franco crescimento, amparados em sua poderosa agricultura e na 
florescente indústria nortista. São também dignos de menção os avanços na rede de ferrovias, nas 
comunicações, no sistema bancário, a ferrenha política protecionista praticada em prol da indústria 
nacional e a boa disponibilidade de matéria-prima com que contavam os empreendedores do país. 
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Nos fins dos século XIX, já eram patentes os interesses estadunidenses voltando-se para a 
expansão nas Américas Central e do Sul. O incentivo ao comércio interamericano talvez 
escamoteasse a política imperialista que começava a tomar corpo no continente. Repetidas 
intervenções em Panamá, Porto Rico, México e Cuba dão conta disso. 
 
Para o estudioso Halperin Donghi, a segunda metada do século XIX, tempo de consolidação das 
independências nacionais americanas, poderia ser visto como a era do “neocolonialismo”. Isto é: 
atingiu-se a independência formal, sem, no entanto, desatarem-se os nós mais profundos da 
dependência econômica. Não por acaso, nos círculos anti-americanistas, não é rara a paródia que 
diz, a respeito da Doutrina Monroe: “A América para os norte-americanos!”  
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Por Dawisson Lopes18 
 

Quem se interessar por esta obra, organizada pelos professores Jete Jane FIORATI e Valério 
de Oliveira MAZZUOLI, seja por seu convidativo título, seja pela sua moderna diagramação e 
trabalho de capa, pode se surpreender bastante com o conteúdo do volume. Alguns, positivamente. 
Outros, nem tanto. 
 
 Novas Vertentes traz para o leitor uma compilação de importantes temas referentes ao 
Direito do Comércio Internacional contemporâneo. Abarcando desde questões clássicas de Direito 
Internacional Público, como internacionalização de economias e OMC, até a controvertida natureza 
jurídica da lex mercatoria, o livro aborda, de forma introdutória, um conjunto de temas caros ao 
especialista em comércio internacional – especialmente ao operador do direito do comércio 
internacional – que se pretenda cônscio dos últimos debates acadêmicos nesta área. 
 
 De início, salta aos olhos o bom equilíbrio logrado pelos autores entre temas de Direito 
Internacional Público e de Direito Internacional Privado – para fazer uso da combalida e muito 
criticada divisão tradicional do Direito Internacional. Transferência de tecnologia, biodiversidade e 
comércio eletrônico, temas recorrentes na agenda da Organização Mundial do Comércio, ombreiam-
se a outros de orientação jusprivatística, quais sejam, contratos eletrônicos, joint ventures e termos 
de comércio internacional. Esse balanceamento, entretanto, não conduz a um tratamento 
sistemático dos temas: para os não-iniciados na Ciência Jurídica, as saltos entre os capítulos podem 
ser traumáticos, já que se assume um razoável conhecimento prévio do leitor para que este possa 
extrair o melhor da compilação. 
 
 A obra se insere num esforço particularmente louvável, a saber, o de trazer à baila maiores 
debates sobre temas tão pouco e mal estudados no Brasil. Apenas recentemente “descobertos” 
pelos estudantes e operadores do Direito, os temas do comércio internacional encaminham-se como 
grande tendência para um futuro não muito longínquo. Novas Vertentes difere substancialmente do 
que se tem publicado no Brasil em termos de Direito do Comércio Internacional, vez que confere 
maior ênfase às questões de Direito Privado do que a literatura tradicional. 
 
 Sentimos falta, contudo, no decorrer da obra, de maiores e mais aprofundadas menções 
aos chamados “novíssimos temas” da agenda do comércio internacional.  Questões migratórias, 
trabalhistas e ambientais passam em branco em Novas Vertentes. Outros pontos nebulosos da 
densa rede normativa do comércio internacional, tais como as normas, consuetudinárias ou 
positivas, concernentes ao profícuo campo do direito dos blocos econômicos, também permanecem 
intocadas. Ficaria, de nossa parte, uma sugestão para que os organizadores deste compêndio, em 
uma revisão da obra e/ou lançamento de um segundo volume, viessem contemplar tais tópicos.  
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Além disso, aos que buscam um manual sobre a OMC – hoje, talvez, a coqueluche de 
internacionalistas e comercialistas de plantão -, um sinal de alerta: o livro não se presta a tal 

                                                 
18 O colunista resenha a seguinte obra: FIORATI, Jete Jane & MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Novas Vertentes do Direito do 
Comércio Internacional. São Paulo: Ed. Manole, 2003 – 223 pp. 

 
 
 



objetivo. Apenas 20 páginas da obra são dedicadas, diretamente, à lida com a questão da 
Organização Mundial do Comércio. Esparsas, no decurso da obra, poderão ser encontradas outras 
referências, ainda que de forma assistemática.  
 
O fato de que a obra, na sua totalidade, provenha de várias mentes distintas pode comprometer o 
entendimento de alguns trechos, em que pesem conflitos de abordagem de alguns temas. Mas, no 
cômputo geral, diria que tal característica de Novas Vertentes é, antes, enriquecedora.  
 
 Como assinalamos acima, uma boa novidade para os já iniciados no Direito do 
Comércio Internacional, como obra de referência e de consulta. Mereceria um maior 
aprofundamento em alguns de seus capítulos, bem como maior amplidão de temas abordados - o 
que poderá acontecer em edições futuras. O léxico técnico e o raciocínio sistêmico poderão inibir 
aqueles menos familiarizados com a Ciência Jurídica. Nada mais natural. 
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