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Editorial 
CCoommoo  MMaattiissssee  ee  PPiiccaassssoo......  
          VViissõõeess  ssoobbrree  oo  TTrriibbuunnaall  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  

 

BELO HORIZONTE 

 
Como Matisse e Picasso, coabitaram uma 

mesma cidade, numa mesma época. O cenário era a 
pacata Belo Horizonte dos anos 1960. Ingressaram, 
inda imberbes, na vetusta Faculdade Livre de Direito 
de Minas Gerais. O primeiro deles, jovem interiorano, 
graduar-se-ia na turma de 1966. O outro jovem, 
nascido na capital mineira, obteria o grau de bacharel 
um pouco adiante, em 1969. O nível de distinção 
acadêmica daqueles talentosos juristas já se fazia 
sentir, dizem os mais sábios, àquele tempo. E as 
semelhanças biográficas param por aqui - como 
atestará a sucessão de atos e fatos. O jovem do 
interior, que primeiro se havia 
graduado, internacionalizou-se. 
Conheceu a Europa. Doutorou-se 
em Direito Público, com honras, na 
Université de Paris.  O jovem da 
capital não deixou por menos. 
Também fez-se doutor, mas em 
Direito Internacional, e pela 
Cambridge University. Os méritos 
acadêmicos não foram menores.  
 
 Dois jovens, dois destinos. 
França e Inglaterra. Duas escolas 
bastante distintas. Duas tradições, a 
do Direito Romano-Germânico e a 
do Civil Law. A distância entre os 
seus caminhos começava a alargar-
se. Começavam a discordar sobre aspectos capitais do 
Direito. Não que não houvesse divergências antes. 
Mesmo durante as suas graduações. É possível que 
tenham existido. Mas a projeção que aqueles jovens, 
outrora imberbes, atingiam, fazia a rivalidade 
majorar. 
 
 O primeiro, aquele mesmo que veio do 
interior e doutorou-se em Paris, seguia uma carreira 
pública recheada de cargos e títulos. Carreira 
meteórica, que lhe renderia uma nomeação ao 
Supremo Tribunal Federal de seu país antes de 
completar 40 anos de vida. Nem 40 anos e... já no 
panteão dos deuses de carne e osso? Um portento! E 
o segundo jovem? Aquele da capital, lembram-se 
dele? Percorria uma brilhante estrada acadêmica. 
Antes de completar 40, era professor do prestigioso 
Instituto Rio Branco, a escola de formação dos 
diplomatas brasileiros. Não obstante, consultor 
jurídico do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil.  Doutrinadores, ambos. Lecionaram na  
 

Universidade de Brasília. O Direito 
Internacional era o que os unia. 
E, paradoxalmente, o que os 
separava. 
 
 Suas interpretações do 
objeto jurídico não mais 
dialogavam. Quais eram os 
sujeitos do Direito  
 
Internacional? As respostas 
discrepavam. Antes justapostos, 
agora opostos. Se o Estado era a unidade de medida 

do primeiro, o indivíduo movia as teses 
do segundo. O primeiro alinhava-se às 
correntes positivistas-voluntaristas. O 
segundo, às tradições jusnaturalistas. 
No mundo das idéias, a 
incompatibilidade escalava. E nas 
práticas mundanas? Grassava a tensão. 
 
 Para os maniqueus de plantão, 
é de se pensar: "haveria espaço no 
mundo para os dois?" É certo que sim. 
Continuavam a exercer carreiras 
reluzentes. O jovem franco-mineiro, ora 
nem tão jovem assim, após passagem 
como chanceler do seu país e nova 
passagem pelo STF, é convidado a 
integrar a Corte Internacional de Justiça. 

Façanha para poucos. A seu turno, o jovem anglo-
mineiro, após lecionar em um sem-número de 
universidades mundo afora e de fazer emplacar as 
suas modernas teses humanistas, ascenderia à 
presidência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Outro feito maiúsculo na história do Direito 
brasileiro.  
 
 Em que essa emulação biográfica, da qual 
fazemos intróito do texto editorial, relaciona-se com o 
tema a ser investigado, a saber, o Tribunal Penal 
Internacional? Permitam-me aclarar: a relação entre 
esses dois homens - as relações acadêmicas, não as 
pessoais - definem, por que não dizer, o conflito que 
lastreia todas as grandes questões do Direito 
Internacional contemporâneo. É o conflito entre a 
conservação e a reforma; entre o velho que não 
morre e o novo que hesita em nascer. É a radiografia 
da mudança in statu emergente; é a descrição 
figurada da lógica dúplice que governa o Direito 
Internacional. E essa duplicidade de visões 
doutrinárias - como é natural supor-se - invade as 
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discussões sobre o referido Tribunal. Não há como 
descartar uma das visões em favor da outra, se 
intentamos uma abordagem abrangente do tema. Não 
podemos fechar os olhos diante da realidade: as duas 
lógicas travam um embate. Coexistem, nem sempre 
pacificamente. 
 
 Diz-se que apesar de conferirem orientações 
bem distintas às suas artes, os geniais Pablo Picasso e 
Henri Matisse nutriam grande admiração um pelo 
outro1. São muitas as referências que relatam a 
importância que um atribuía ao outro no 
desenvolvimento de sua respectiva obra. Vejamos 
primeiro Matisse: "Um dia, ao encontrar Max Jacob 
nos bulevares, eu lhe disse: se não fizesse o que faço, 
queria pintar como Picasso". "Veja só", disse Max, 
"que estranho! Picasso fez a mesma observação a seu 
respeito!". Já Picasso, sempre mais sintético, teria 
dito a Françoise Gilot: "levando tudo em 
consideração, só existe Matisse". Fica a pergunta: 
ouviremos, algum dia, da boca desses insignes 
juristas mineiros, confissões de mútuo apreço? 
Dificilmente. Mas não seria exagerado alegar-se que, 
como Matisse e Picasso, os homens aqui biografados 
alimentam-se do amálgama  "rivalidade competitiva-
temporalidade complexa", em que sincronia e 
diacronia estão combinadas. Como Matisse e 
Picasso... 
 
Lógicas divergentes, lógicas convergentes 
 
 Quando se busca conhecer o posicionamento 
de um teórico do Direito Internacional ante as suas 
matérias, pergunta-se-lhe: "quais são os sujeitos (ou 
pessoas) do DIP?" A resposta, qualquer que seja, 
muito terá a dizer. Eis um dos principais debates que 
hoje permeiam as ciências jurídicas. A história do 
Direito Internacional pode ajudar a explicá-lo. 
 
 Doutrinadores geralmente propõem uma 
aproximação didática no trato da evolução do Direito 
Internacional, dividindo-a em eras, quais sejam: (1) 
dos primórdios ao fim da Guerra dos Trinta Anos e o 
Tratado de Vestfália, demarcando a emergência do 
Estado nas relações internacionais; (2) do Tratado de 
Vestfália às guerras napoleônicas e o Congresso de 
Viena, indicando o surgimento dos movimentos 
nacionalistas e a conseqüente reação absolutista; (3) 
do Congresso de Viena às duas Grandes Guerras 
Mundiais, tempo que retrata o apogeu do Estado nas 
Relações Internacionais e o primado absoluto do 
positivismo jurídico; (4) do fim da Segunda Guerra 
Mundial até os nossos dias, com o progressivo 
enfraquecimento do Estado e o concomitante avanço 
das organizações internacionais e dos indivíduos. A 
divisão em eras do DIP ajuda-nos a situar os grandes 
períodos e movimentos ideacionais em que esteve 
envolta a discussão da personalidade internacional. 
Se há um padrão para esses movimentos, diríamos 
que se define pela relação de proporcionalidade 
inversa entre os papéis do Estado e do indivíduo: 

                                                 
1 BOIS, Yves-Alain. Matisse and Picasso. St. Martin's Press, 2001. 

quanto mais se enrijece aquele, tanto menos espaço 
nas relações jurídicas internacionais resta a este. De 
uma certa forma, em face dos marcos estipulados, 
seria razoável supor-se o Estado como eixo 
transversal dessas discussões. Razoável, mas não 
satisfatório, nem preciso.  
 
 A Corte Internacional de Justiça definiu, ainda 
em 1949, o sujeito do Direito Internacional como a 
"entidade capaz de portar direitos e deveres no plano 
jurídico internacional e de ajuizar demandas 
internacionais"2. Está implícita, ao parecer da Corte, a 
noção de "responsabilidade"3. A definição, 
convencional que seja, peca por ser circular, vez que 
não elenca quem seriam os entes capazes de ajuizar 
internacionalmente4. E esse problema, o da 
indefinição, motiva parcela considerável da literatura 
sobre Direito Internacional.   
 
 José Francisco REZEK é um dos respeitados 
juristas brasileiros que sai em defesa das teses que 
dão primado ao Estado5. O cerne de sua 
argumentação é o seguinte: Estados são os únicos 
entes do DIP capazes de exercer plenamente direitos 
e deveres no plano internacional. Em menor grau, 
mas ainda sim dotadas de personalidade jurídica, 
viriam as organizações internacionais. Ao doutrinador, 
parece equivocada a concepção do indivíduo como 
pessoa internacional, vez que este não pode acionar a 
justiça de forma direta (apenas indireta, via Estado), 
tampouco arcar com as suas responsabilidades. De 
resto, cumpre ao Estado, e tão-somente ao Estado, 
criar, integrar ou deixar as organizações 
internacionais. O Estado, portanto, seria o início, o fim 
e o meio das relações jurídicas internacionais. Posição 
semelhante é sustentada por Ricardo SEITENFUS. Ao 
considerar o Estado como o único sujeito internacional 
pleno, de facto, reputa às organizações internacionais 
a condição de "sujeitos mediatos ou secundários do 
Direito Internacional". O voluntarismo-positivismo 
volta a fazer-se presente: "[as OI's] dependem de 
vontade de seus membros para a sua existência e 
para a concretude e eficácia dos objetivos por elas 
perseguidos".6 
 

 Conquanto cientes de que o acesso de sujeitos 
internacionais não-estatais ao plano jurídico 
internacional dependa, as mais das vezes, de ato 
constitutivo anterior e externo movido pelos Estados, 
doutrinadores há que cultivem a noção da 
"personalidade objetiva". Por personalidade objetiva 
pretender-se-ia a capacidade efetiva de exercer direitos 
e deveres no meio internacional. Ao falar das 

                                                 
2 Decisões da CIJ. "Reparações por danos", 1949. 
3 MELLO, C. A. Curso de Direito Internacional Público. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. 
4 BROWNLIE, I. Principles of International Law. Oxford: Oxford 
University Press, 1990. 
5 REZEK, J. F. Direito Internacional Público: curso elementar. São 
Paulo: Ed. Saraiva, 2000. 
6 SEITENFUS, R. Manual das Organizações Internacionais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000. pp. 53-54. 
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organizações internacionais, Manuel DÍEZ DE VELASCO 
sublinha a aptidão destes entes à interação com os 
Estados, participando do "tráfego jurídico internacional 
de maneira muito intensa, superior inclusive à de 
bastantes Estados"7. Apresenta raciocínio semelhante 
em alguns aspectos o professor Ian BROWNLIE, para 
quem "o contexto dos problemas é fundamental". Para 
o jurista, seria estranho se a situação legal de qualquer 
ente fosse marcada pela simplicidade extrema. Nem 
sequer os Estados - segundo o professor inglês - 
usufruem, em alguns casos, de plena personalidade 
jurídica. Brownlie acrescenta: "O número de entidades 
com personalidade [internacional] para propósitos 
específicos é considerável"8. E ao discorrer sobre a 
questão do indivíduo em face do Estado no DIP, 
desenvolve melhor as suas teses, eivadas de notável 
pragmatismo: 

 
"(...) Theoretical controversy as to 
whether the individual is a subject of 
the law is not always very fruitful in 
practical terms, and the issue is always 
viewed with the idea of proving that he 
is a subject vel non. He probably is in 
particular contexts, although some 
would say that this is true only when he 
has true procedural capacity. (...) The 
second point is that the individual must 
be seen in the context of the organized 
community in which he lives, and, 
therefore, his individual condition will 
depend on general social and economic 
advancement in that community. (...) 
Finally, many states in the General 
Assembly of the United Nations see 
human rights issues as bound up with 
community rights to self-
determination." 9 

 
 Visões bem distintas nos são apresentadas 
por juristas de inspiração jusnaturalista, para os quais 
o Direito antecede, ontologicamente, o Estado. 
Hildebrando ACCIOLY, em seu Manual de Direito 
Internacional Público, na seção destinada a Noção, 
Objeto e Método, anuncia que, embora "a visão 
clássica do direito internacional teve e tem seu papel 
e deva ser referida", ... "impõe-se reconhecer, ainda 
que em medida restrita, a personalidade jurídica 
internacional a entidades não estatais e ao homem, 
como princípio e fim último de todo ordenamento 
legal"10. Celso Albuquerque de MELLO, por sua vez, 
percebe que negar a personalidade internacional do 
homem levaria à deturpação de uma série de 
institutos da vida jurídica internacional. 
Contundentemente, afirma que 
 

                                                 
7 DÍEZ DE VELASCO, M. Las Organizaciones Internacionales. 10ª 
edição. pp. 66. 
8 BROWNLIE, I. Ibid. pp. 69. 
9 Ibid. pp. 601. 
10 ACCIOLY, H. & SILVA, G.E. N. Manual de Direito Internacional 
Público. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, pp. 03. 

"Não se pode falar em direitos do 
homem garantidos pela ordem jurídica 
internacional se o homem não for 
sujeito de Direito Internacional. Dentro 
do mesmo raciocínio não poderíamos 
falar no criminoso de guerra, nem na 
proteção ao trabalhador dada pela OIT 
e nem mesmo se poderia lutar por uma 
Corte Internacional Criminal como se 
tem feito."11 

 
 A defesa mais convicta da personalidade dos 
entes não-estatais, sobretudo a do indivíduo como sujeito 
do DIP, vem de Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE. 
Derivando a sua lógica da jurisprudência da CIJ e das 
práticas e instituições da vida jurídica internacional - um 
abordagem do Direito em movimento -, Trindade lança 
um olhar mais sociológico, dinamizando as discussões 
sobre personalidade internacional e, por extensão, todo o 
campo do DIP. Sumarizando o seu fértil pensamento, o 
jurista não vê contradições entre a clássica definição de 
personalidade internacional da CIJ e o status do indivíduo 
como pessoa internacional. Ao argumento rezekiano da 
incapacidade de o indivíduo acionar a justiça 
internacional por via direta, contrapõe-se-lhe a 
capacidade efetiva de o indivíduo ajuizar demandas locus 
standi, ou seja, o poder de acionar um tribunal para um 
remédio específico. Os exemplos das Cortes Européia e 
Interamericana de Direitos Humanos, além da Corte de 
Justiça das Comunidades Européias, em Luxemburgo, 
saltam aos olhos. Além disso, o segundo argumento 
rezekiano, o da impossibilidade de o indivíduo responder 
diretamente por seus atos, parece-lhe ainda mais 
anacrônico. Para contra-arrestá-lo, cita os exemplos dos 
Tribunais Penais de Tóquio, Nuremberg, Haia, Arusha, 
além das numerosas convenções e tratados 
internacionais responsabilizando o indivíduo por seus 
delitos no plano internacional. Não bastasse, emerge o 
Tribunal Penal Internacional (TPI) como evidência mais 
clara de suas razões. 
 
 Celso de Albuquerque MELLO, ao analisar a 
História do DIP, anota que a posição do indivíduo sempre 
esteve sujeita a flutuações. Os clássicos, mais 
influenciados pelo Direito Natural e pela noção do "jus 
gentium" de Roma, sempre admitiram a personalidade 
internacional do homem. É, contudo, a partir do século 
XIX que começa a "reação contra a subjetividade do 
indivíduo". Predomina a soberania absoluta, a 
"aristocracia de Estados". No século XX, vem a contra-
reação. A democratização se afirma. O indivíduo passa a 
ser considerado novamente sujeito de Direito no campo 
internacional.12 
 

E qual é, afinal, a grande mensagem trazida pelo 
TPI para o Direito Internacional, do ponto de vista 
evolutivo?  
 

São algumas as mensagens. Em primeiro lugar, 
inaugura-se uma nova fase, sob o ponto de vista da 
legitimidade passiva, para o indivíduo. Nos termos do 
Estatuto de Roma13, o Tribunal Penal Internacional 

                                                 
11 MELLO, C. A. Ibid. pp. 765. 
12Ibid. pp. 766-767. 
13 Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1998). Disponível 
em http://www.un.org/law/icc. 
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acumula competência para julgar crimes a)de genocídio; 
b)contra a Humanidade; c)de guerra; d)de agressão 
cometidos por indivíduos cujos Estados nacionais aceitem 
a sua competência (id est, assinatura e ratificação do 
Estatuto de Roma). Alarga-se a "responsabilidade" do 
indivíduo no meio jurídico internacional. Em segundo 
lugar, abandona-se uma base precária de tribunais 
jurisdicionais ad hoc, como os de Haia e Arusha, 
ingressando-se na estabilidade de um tribunal 
jurisdicional permanente, sob condução multilateral.  Em 
terceiro e último lugar, o TPI constitui-se em medida de 
impermeabilização da justiça internacional aos duplos 
padrões. Saem os tribunais penais, entra "o" Tribunal 
Penal. Não que o último automaticamente anule os 
primeiros. Mas admite-se, doravante, uma tendência 
maior à centralização e à imparcialidade dos 
julgamentos. 
  
 Desde logo, essa é uma visão permeada por 
idealismo. Visão que não é compartilhada pelo 
professor alemão Gerd Hankel, do Instituto de 
Estudos Sociais de Hamburgo. Em artigo publicado 
recentemente14 - que muito furor tem causado em 
toda a Europa -, Hankel põe em xeque a natureza 
jurídica do Tribunal. No subtítulo de sua tese, o jurista 
questiona: "Jurisdição criminal internacional: uma 
garantia de maior segurança e paz ou um espelho das 
relações de poder?" Guiado por inúmeros exemplos 
históricos, assim como por dois "males de origem" 
que o estudioso avista no TPI, sugere-se que  
 

"the second of the two alternatives 
mentioned in the title is probably more 
true, and that international criminal 
jurisdiction should indeed be described 
as shadow-boxing, as an illusion, which 
is supposed to pull the wool over our 
eyes, while, as always, pure power 
politics prevails."15  

 
Inda que a história permaneça como a melhor 

das mestras, é possível que o jurista Gerd Hankel não 
tenha reputado o devido peso à dinâmica dos 
movimentos ideacionais, partindo de uma visão 
estreita, focada sobre o Estado. É possível que lhe 
falte a percepção do todo, dos avanços quanto aos 
direitos humanos e, sobretudo, quanto ao status do 
indivíduo nas relações internacionais. É não menos 
provável que a dureza de um realismo sociológico, 
que favorece a negação dos avanços em detrimento 
da observância dos progressos na jurisdição criminal 
internacional, tenha obliterado o diagnóstico do autor. 
Contudo... a análise dos "males de origem" do TPI, 
proposta por Hankel, continua, no mínimo, 
provocativa. Aponta o professor Gerd Hankel que16 

 
(1) A recusa da única superpotência 

remanescente em aceitar a 
jurisdição criminal internacional 
implica contradição dificilmente 

                                                 
14 HANKEL, G. International Criminal Jurisdiction in: Mittelweg 36 - 
Eurozine, 10/08/2003.  
15 Ibid. 
16 Ibid. 

superável para o TPI. O que os 
EUA aconselham para os outros - 
iugoslavos, ruandenses e, no 
futuro, cambojanos -, rejeitam 
para si; Não obstante, arvoram-se 
frivolamente em ideais como a 
defesa dos direitos humanos e da 
liberdade. 

(2) A segunda razão para o 
pessimismo relaciona-se 
diretamente com a última Guerra 
do Iraque, cuja ilegalidade pode 
ser facilmente comprovada. O 
recurso inopinado e não-
autorizado à força minou as 
próprias bases da idéia de 
jurisdição internacional. A idéia de 
justiça, adverte o autor, não se 
restringe à de penalização. 

 
O retrato que pintamos não é róseo, não reste 

dúvida. Mas seguimos convencidos dos avanços que se 
lograram nesta seara do DIP. Eles falam por si. O 
Tribunal Penal Internacional é um marco, e um marco 
para o bem. As limitações são conhecidas. Que seja a 
ordem internacional incompleta e falível, nós o sabemos 
desde Grócio. E, como ele, cremos na possibilidade de, 
progressivamente, desenvolver uma estrutura 
normativa, compatível com tempos de 
transnacionalismo jurídico. No que toca à nossa visão 
geral do Direito Internacional, não havemos que adotar 
abordagens sectárias, excludentes. Absolutamente não. 
O mestre Accioly afigura-se-nos preciso ao dizer que, 
mesmo que consideremos os avanços relativos dos 
entes não-estatais no âmbito do DIP, e ainda que o fim 
último do Direito seja o indivíduo, somente um resgate 
da visão clássica permite "a adequada avaliação do 
fenômeno"17. Afinal, no cômputo geral, concorrem 
lógicas ora divergentes, ora convergentes. E somente a 
partir de uma abordagem compreensiva, que admita 
acomodações, superposições e superações, poderemos 
lograr uma captação mais aproximada da realidade. O 
Direito não é isto nem aquilo; é isto, aquilo e 
aquil'outro. Reside para além das clivagens. 
 
Por fim... 
 
 Qualquer semelhança entre os dois 
personagens biografados na fábula que introduz este 
editorial e as vidas (e carreiras) dos mestres José 
Francisco Rezek e Antônio Augusto Cançado Trindade 
não é mera obra do acaso. 

 

                                                 
17 ACCIOLY. H. & SILVA. G. E. N. Ibid. pp. 03. 
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Jean-Paul Sarte 

afirmou de certa feita: "O 
Inferno são os outros". Estava 
certo, no tocante à dicotomia 
Esquerda-Direita, que ainda é 
revestida de prestígio nas 
análises da Política, em suas 
diversas dimensões. Vejamos: 
tanto Esquerda quanto Direita, 
quando não estão no poder, 
tratam de lançar aos quatro 
ventos prédicas da iminente 
chegada do Apocalipse. 

Estaríamos vivendo o pior dos tempos e tudo deveria 
mudar, pois tudo caminha para o abismo (se lá já não 
chegamos)! Uma vez no poder, entretanto, o mundo 
deixa de ser problematizado para 
esquerdistas e direitistas. Ao invés do “fim 
dos tempos”, tudo se torna “uma questão de 
tempo”. Mas... e "os outros"? 
 

Ao invés de seguir o conselho da 
rainha francesa Maria Antonieta nas vésperas 
da Revolução de 1789 e irem “comer 
brioches”, o restante das populações vivencia 
as agruras do dia-a-dia, para além dos 
rótulos e parvoíces de facção. Grupos mais e 
menos organizados lutam por seus 
interesses, em todos as dimensões da 
Política. O tempo dos embates sociais que 
rege tais processos não é o dos profetas 
apocalípticos nem tampouco o dos 
tecnocratas otimistas. E o tempo, senhor da razã
nos conduz a constatações interessantes sobre 
estado de coisas” político. Tomemos, por exemplo
cenário político brasileiro. 
 

O governo Lula, a rigor, não é nem mu
pior, nem muito melhor que o governo pregresso 
FHC. Saltam aos olhos as flagrantes similaridad
entre os governos citados: das propos
desfiguradas no Congresso, passando pelas nem tan
diversas táticas de “convencimento” de parlamentar
para votá-las, chegando ao prestígio que amb
desfrutaram no plano internacional (especialmente 
tocante à ONU) e aos constrangimentos impostos p
cenário externo na condução da Economia brasilei
Para além dos ocupantes da cadeira presidencial e 
suas idiossincrasias, prevaleceram 
constrangimentos maiores do cenário interno 
externo, as contradições e desafios de nos

complexo Brasil (para frustração dos estudiosos 
políticos adeptos de análises personalistas do poder).  
 

Daí a constatação de que ambos os governos 
caminharam (até onde se sabe) na corda bamba de 
enfrentamentos diversos para colher os frutos do 
possível, tanto o do presidente PhD quanto o do 
presidente sem diploma. Aliás, a mera ênfase dada 
nessa dicotomia escolar por parte de diversos 
analistas (de direita) é de uma infelicidade e pobreza 
intelectuais extremas, uma vez que esta questão 
nada tem a dizer sobre a superação dos 
estrangulamentos enfrentados por uma democracia 
(pós-) moderna como a nossa, tratando-se, em suma, 
de puro preconceito aristocrático-elitista, mal-curado 
resquício de platonismo em busca de um “Rei-

Filósofo”. Para dizer o mínimo, a Política 
sobreviveu e superou em muito a 
problemática de Platão. 
 

Não obstante essa constatação, 
utópicos de Direita e Esquerda constroem 
castelos nas nuvens e pintam quadros 
expressionistas do momento atual (com 
cores festivas ou tenebrosas). Enquanto 
isso, no complexo mundo real... nada 
muda. Ao menos, para “os outros”. Os 
gargalos políticos perduram, como os 
embates. Além deles, perdura um cenário 
de abissal exclusão nos planos interno e 
global. Para muitos analistas, o fato de 
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que “os outros” ajam dessa forma não 
faz diferença, uma vez que perdurem as utopias. Para 
esse que vos fala, entretanto, isso diz muito a 
respeito do mundo pós-moderno em que vivemos 
(mundo este que conhece bem do que são capazes as 
Utopias, especialmente quando entram em disputa). 
 

Edward Carr também tem uma afirmação 
deveras interessante sobre a Política: a complexidade 
do mundo incomoda a Utopia. Para além das agruras 
do dia-a-dia e do caráter multifacetado do “real”, 
como dito por Heráclito, em constante dinâmica, a 
Utopia caminha em busca de soluções simples, 
universais, atemporais e unas para todo o conjunto 
da população humana. Tivemos notícia dos resultados 
desses “projetos totalizantes” nos últimos 500 anos – 
trata-se da própria tragédia da Modernidade. Bilhões 
de pessoas desprovidas de condições mínimas de 
subsistência. Miríades de culturas devastadas no altar 
das Utopias redutoras e de suas “verdades”. 
Morticínio em massa, no plano interno e nas guerras 
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continentais e mundiais que tiveram lugar, não muito 
tempo atrás. Exclusão de diversas formas, perpetuada 
seja pela força dos ordenamentos jurídicos, seja pelas 
armas, seja pelo silêncio dos “livros sagrados” de 
cada utopia a respeito. Esquerda e Direita pouco têm 
a dizer sobre exclusão fundada em gênero, etnia etc. 
Resta-nos então a contabilidade da tragédia – decidir 
quantos esqueletos se acumularam nos armários das 
utopias modernas, de Esquerda e Direita.  
 

Rejeito, pois, essa tarefa de “coveiro político” 
voluntariamente. Além de considerar fútil a 
“contabilidade dos mortos” entre Direita e Esquerda, 
estou ciente de que não há um caminho privilegiado 
ou único que conduza à “verdade”, tanto no plano 
político quanto em outras dimensões da existência 
humana, na pós-Modernidade. Compartilho da visão 
de Andrew Linklater de que não há um “ponto moral 
arquimediano capaz de transcender as distorções 
espaço-temporais”18 para que atinjamos a verdade.  
Numa constatação pós-moderna, pós-totalizante, diria 
que, assim como os problemas, caminhos há muitos. 
Como diria o poeta espanhol António Machado, 
“Caminante, no hay camino. Camino se hace al 
caminar”. Não há soluções neutras, pré-fabricadas e 
infalíveis. Nossos embates políticos são processuais e 
ocorrem a partir de um determinado “lugar” dentro de 
um cenário pré-estabelecido. São necessárias 
múltiplas soluções, visando a atender ao critério 
fundamental das diferenças, para atender a contento 
o “caminar” da vida política doméstica e global que, 
certamente, não corresponde ao “fim da História”. 
Essa caminhada, vale dizer, é construída na senda do 
pragmatismo. Não advogo, entretanto, a 
incomensurabilidade das diferenças, afirmando, como 
Thomas Kuhn, que vivemos em mundos diferentes e 
não podemos, pois, dialogar para além do “diálogo de 
surdos”. Faço minhas as palavras do filósofo pós-
moderno Richard Rorty: “o progresso em direção a 
uma moralidade mais humana está centrado na 
convicção de que as diferenças entre os grupos são, 
em última instância, menos importantes que a 
experiência compartilhada da dor e da humilhação” 19. 
 

Voltemos à dicotomia moderna Esquerda e 
Direita. Tão dignos do adjetivo “risível” quanto o 
projeto de fundamentalistas islâmicos instaurarem um 
“califado global” 20 buscando reconstruir as 
instituições políticas (que julgam ser típicas) do 
tempo do profeta Maomé, são os castelos nas nuvens 
da Direita e Esquerda. Nossos direitistas, buscando 
ressuscitar os “federalistas” estadunidenses para viver 
no “estado mínimo” de Adam Smith. Nossos 
esquerdistas, por seu turno, têm como modelo (dado 

                                                 
18 LINKLATER, A. (1998). The Transformation of Political 
Community: Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. 
Columbia, University of South Carolina Press, p.63. 
19 RORTY, R. “Filosophy and the mirror of Nature”. Princeton, 
Princeton University Press, 1979. 
20 Agradeço ao colega Marcelo de Araújo pela menção oportuna do 
termo, em debate prévio na PUC-RJ. 

que a União Soviética “saiu de moda” com a queda do 
Muro) o socialismo “para capitalista ver” chinês e a 
“democracia” cubana de Fidel & camarilha. Por sinal, 
irônica é a constatação de que, ao mesmo tempo em 
que filósofos direitistas tupiniquins associam o 
capitalismo à felicidade humana, ecoando John Stuart 
Mill e Friedrich August Von Hayek, o capitalismo 
hodierno é mais pujante num país dito socialista e 
certamente não-democrático como a China. 
Esperemos nossos arautos liberais tecerem loas à 
felicidade dos chineses! Mais irônico ainda seria 
constatar que o capitalismo pujante dos séculos XVIII 
e XIX, tempos da Revolução Industrial, ocorreram 
num cenário não-democrático (mesmo a vetusta Grã-
Bretanha vitoriana, paraíso liberal, só adotaria o 
sufrágio universal nas primeiras décadas do século XX 
– menos de 30% da população desfrutava do estatuto 
da cidadania política previamente).  
 

Ironias à parte, nossos caros filósofos 
“ilustrados” ou “engajados” poderiam deixar os 
escritos de outrora de lado para dar uma olhada em 
nosso complexo, idiossincrático e mais próximo Brasil 
(o que equivale a levar em consideração “os outros”). 
Longe de uma “tabula rasa” de matriz lockeana, ele é 
grassado por desigualdades sociais profundas à 
espera de soluções, que impactam significativamente 
sua capacidade de ser “algo mais” em termos de 
pujança econômica, só para citar uma dimensão da 
Política. Nenhuma nação do globo, em nenhuma 
época, se desenvolveu continuamente sem mitigar, 
pouco ou muito, suas desigualdades materiais (este 
foi um dos vetores da “revolução democrática das 
massas” no século XX, sendo o outro as lutas e 
movimentos sociais). Já fomos longe demais no 
século XX (haja vista os dados do IBGE) sem mudar 
significativamente, só para citar um, o problema da 
distribuição de renda. E, quanto a isso, nem o bolo 
crescido de Delfim, concentrado pelos governos 
militares, tampouco as guerrilhas do Araguaia, 
apresentam soluções dignas do nome. Nem tanto ao 
Mar, tampouco à Terra. Revolução e Contra-
Revolução, com suas vanguardas, muito bem sabe o 
século XX, terminaram irmanadas em Exclusão e 
tragédia para “os outros”, nas suas mais diversas 
formas. Esquerdistas e direitistas, via de regra, não 
morreram, como Sócrates, em nome de suas 
“verdades”. Historicamente, são “os outros” que têm 
o cálice amargo da cicuta vertido em suas goelas. 
 

Em suma, temos que a tão propalada “morte 
do Ego transcendental” dos pós-modernos poderia ser 
também traduzida como o fim das dicotomias 
utópicas, das “verdades absolutas” em Política. O 
descrédito das utopias pré-fabricadas modernas 
aponta para a constatação de que caminhos, muitos 
os há – mas nem todos eles levam à Roma da “boa 
vida”. Esses muitos caminhos, pragmaticamente, 
estão sendo construídos dia a dia, alheios às querelas 
performáticas das facções políticas da Modernidade. 
Para além dos rótulos, abundam os projetos de 
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mudança da “comunidade política”, bem como 
pululam interesses os mais diversos e conflitantes. O 
mundo futuro ainda não começou, existe em potencial 
(sem analogias hegelianas totalizantes, porém). 
Dessa forma, optar por Esquerda e Direita, nos dias 
que correm, equivale a rearranjar as cadeiras no 
convés do Titanic 21.  
 

O Brasil, antes de ser o de Lula e FHC ou das 
facções, é o Brasil de cada um de nós – nosso veículo 
na vaga complexa da 
transnacionalização/globalização, lutando por um 
“lugar ao Sol” mais digno, lentamente. Um de nossos 
múltiplos canais numa vasta teia simbólico-material 
da pós-modernidade, de contínua construção e re-
construção “do real” e de nós mesmos, na condição 
de sujeitos, agentes e atores. E, mais que nunca, 
repetindo o velho chavão, o Brasil “é um país plural”. 
Um Brasil de muitos brasis e de muitas possibilidades 
e problemas a serem resolvidos.  
 

Uma vez que as soluções para os 
mencionados problemas efetuam “cortes nevrálgicos” 
no tecido político que transcendem os rótulos e as 
panacéias modernas, nada mais justo que reiterar 
concluindo, assim, que Sartre tinha razão – o Inferno 
(pós-moderno), para Esquerda e Direita, são mesmo 
“os outros”! 

 
 

                                                 
21 Essa expressão foi pioneiramente empregada, com outro sentido, por 
Lisa Martin & Beth Simmons, em seu artigo “Theories and Empirical 
Studies of International Institutions”. International Organization 52(4): 
p.739. 
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Entre Bagdá e Cancún, a frustração com o 
multilateralismo 
 

 
LONDRES 
 

No processo de formulação de política externa 
dos Estados, seriam a defesa do interesse nacional e 
a opção pelo multilateralismo modos de conduta 
internacional inexoravelmente excludentes? 
Entendendo as relações internacionais como resultado 
de um jogo de soma não-zero, donde as unidades 
mais têm a se beneficiar da estabilidade sistêmica 
oriunda da diplomacia, da cooperação e da vigência 
das normas (ainda que a experiência histórica 
demonstre que sempre houve 
determinadas forças e unidades 
dispostas a perturbar o sistema em 
benefício próprio ou como resultante 
de seu cálculo estratégico), tende a 
ecoar uma resposta negativa. A 
política externa de um Estado pode 
atender concomitantemente à 
percepção de seu interesse nacional 
e atuar através da diplomacia, do 
império da lei, da cooperação, sem 
prejuízo aos pares – portanto, 
multilateralmente. Desdobramentos 
recentes postos a nu no palco 
internacional, contudo, não raro têm 
provocado inquietações sobre a fé e 
o investimento que os membros do 
cenário internacional depositam no 
multilateralismo como modo de 
conduta e inserção internacional.  

 
A percepção geral de que a 

conferência da Organização Mundial 
do Comércio reunida em Cancún  no 
último mês fracassou em trazer 
países desenvolvidos protecion
subdesenvolvidos (sedentos por 
comercial dos mais abastados em prol do
suas exportações) a um solo comum apó
impasses (especialmente a partir da 
Seattle) somou-se ao sentimento d
subseqüente à invasão do Iraque para de
afinal, a prática multilateral pode até
concours da opinião pública internaciona
não seja dos estadistas.  
 
 Entre Bagdá e Cancún, há 
dessemelhanças – e não me refiro aos g
opção de norte-americanos e britânicos

cabo uma guerra de frágil base 
legal não-fundamentada em 
termos multilaterais e a 
postergação de um acordo 
internacional de comércio 
abrangente e exeqüível 
sacramentado na OMC são 
temas da agenda internacional 
distintos na origem, em 

gênero, número e grau, mas 
revelam que os humores 
internacionais podem ter sofrido 
uma mudança de ventos no 
arremate de uma lamentável 
conjugação de fatores. A ver, por 
exemplo, a subida do regime 
republicano pouco internacionalista 
nos Estados Unidos, o advento dos 
atentados terroristas de 11 de 
setembro, a deterioração das 
condições de segurança na 
Palestina, as bravatas dos líderes 
norte-coreanos e a cruzada anti-
terror no Afeganistão e Iraque. 
Difícil afirmar se a impotência da 
comunidade internacional em 
evitar a invasão iraquiana ou 
desalojar o regime de Saddam 
Houssein legalmente e a 
dificuldade dos 148 países 
membros da OMC em atingir um 
documento agremiador são 
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ao sentimento de 
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invasão do Iraque para 
denunciar que, afinal, a 
prática multilateral pode 
até ser hours-concours 

da opinião pública 
internacional, mas talvez
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istas e 
liberalização 
 aumento de 
s sucessivos 
Rodada de 
e antipatia 
nunciar que, 
 ser hours-
l, mas talvez 

oceanos de 
eográficos. A 
 de levar a 

elementos das relações 
internacionais que se 

retroalimentam ou são resultado de um mesmo 
estado de coisas, mas seguramente há uma certa 
indisposição no cenário internacional para cooperação, 
diálogo e construção de confiança recíproca tanto nos 
fóruns multilaterais quanto nas conversações privadas 
entre os países.  
  
 A ilegalidade da guerra ao Iraque já foi 
exaustivamente posta em tela: embora o regime de 
Saddam Houssein fosse odioso, cruel, totalitário, 
desrespeitasse os direitos humanos e as disposições 
jurídicas internacionais, sua retirada e a invasão 
territorial conduzidas pela coalizão EUA-Reino Unido 
não percorreram os trâmites internacionais 
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sedimentados na lei e nos princípios de convivência 
internacional. Em resumo, em nome do cálculo de seu 
interesse nacional nos tempos do pós-11 de 
setembro, os Estados Unidos lançaram mão de sua 
superioridade militar e econômica para agir 
unilateralmente no Iraque,  optando por seu sistema 
de alianças políticas em detrimento do sistema de 
segurança coletiva, desconsiderando, portanto, a 
necessidade de recorrer às decisões multilaterais na 
solução de controvérsias internacionais.  
 

Quanto a Cancún, a questão, grosso modo, 
resume-se na clássica confrontação Norte-Sul entre 
pobres e ricos, especialmente no que tange à 
suspensão de barreiras comerciais dos setores 
agrícolas dos mercados desenvolvidos. Se a União 
Européia hesitou em retrair os subsídios aos seus 
produtores não-eficientes, se o Japão não abre mão 
de suas barreiras que favorecem apenas uma 
pequena classe de plantadores de arroz, se os 
Estados Unidos não flexibilizaram a proteção de seus 
produtores de algodão; o Grupo dos 21, falando em 
nome dos países em desenvolvimento, também não 
se portou elegantemente, vociferando uma retórica 
terceiro-mundista já um tanto obsoleta, 
superestimando o limite de suas demandas e 
acusando seus contrapartes de manipulação 
diplomática. Se por um lado há franca indisposição 
dos ricos em potencializar as economias dos países 
em desenvolvimento através do aprofundamento de 
suas relações comerciais, o engano de cálculo do 
Grupo dos 21 também frusta a possibilidade da 
obtenção de um acordo razoável, transformando 
reuniões globais daquele porte em um grande diálogo 
de surdos ou em um infeliz campeonato de quem-
grita-mais-alto. A concretização de uma rodada 
comercial ampla, pragmática, exeqüível e que abranja 
questões seminais para a liberalização do comércio de 
forma a beneficiar gregos e troianos (e, dessa forma, 
tornar o comércio internacional mais volumoso em 
seus fluxos, fazendo-o ferramenta importante para 
desenvolver as economias emergentes e movimentar 
a economia global) demanda não tão-somente a 
equalização de questões técnicas e controle dos 
setores produtivos domésticos, mas, sobretudo, de 
uma ambientação política favorável. Não se quer 
incorrer aqui na ingenuidade de que uma agenda tão 
complexa de negociações quanto esta da Rodada de 
Doha (incluindo, por exemplo, questões tão diversas 
quanto agricultura, propriedade intelectual e 
investimentos) seria toda exaurida, nem que em um 
momento mais propício à concertação política, os 
acordos comerciais seriam tecidos como que por 
passe de mágica (a própria Rodada do Uruguai, tida 
como um acordo vitorioso, demorou muito mais do 
que o tempo inicialmente estimado); porém, em 
resumo, o G-8 e o G-21 ao primarem por seus 
interesses nacionais, colocaram em risco a 
possibilidade de colher dividendos conjuntamente a 
longo prazo. 
 

À luz da sucessão de estorvos 
experimentados pelo multilateralismo, faz-se natural 
questionar se a empolgação nutrida por ele, 
especialmente revitalizada a partir dos anos 1990, foi 
exagerada e ilusória ou se a prática multilateral é de 
fato possível como guia de comportamento da 
comunidade internacional. Muito já foi dito sobre o 
processo desencadeado pela derrocada do Império 
Soviético, resultando no enterro da confrontação 
bipolar e no nascimento de uma ordem internacional 
dita unimultipolar, recheada por atores não-estatais, 
pressionando pela regulação de temas cujo ganho de 
importância forneceu a impressão de que as questões 
e litígios internacionais receberiam tratamento 
multilateral, sobretudo pela boa vontade inicialmente 
exibida pelas grandes potências naquele momento. 
Tal como no desfecho da Segunda Guerra Mundial, 
houve um aquecimento na percepção de que as 
Organizações Internacionais primariam pela vida 
internacional, sem guiar-se por interesses privados. 
No multilateralismo residiam as esperanças de uma 
ordem mundial pautada pela cooperação e baseada 
em disposições jurídicas, desprovida dos sobressaltos 
do equilíbrio do terror e da expansão crua de poder. 
Muitas dessas expectativas de fato encontraram 
espelho no mundo real. Contudo, outros fenômenos 
tornaram-se mais observáveis na realidade do que a 
opção pelo multilateralismo e pela compactuação 
generalizada do (crescente) ordenamento jurídico 
internacional: os países de menor peso político 
temeram que decisões multilaterais pudessem ser o 
disfarce político de intervenção em assuntos 
domésticos e hesitaram em referendar decisões em 
diversos issue areas; as forças primais dantes 
coibidas pelo conflito bipolar espoletaram conflitos 
armados intra-estatais em virtualmente todos os 
continentes; os atentados de 11 de setembro fizeram 
recrudescer um novo belicismo internacional... 

 
 São incontáveis, louváveis e históricos os exemplos 
donde o multilateralismo encerrou o modo de conduta 
internacional nos anos 1990, mas não se pode afirmar 
categoricamente que foi o modo de conduta 
internacional prioritário neste período ou o 
caracterizador singular de uma época. Quanto ao 11 
de setembro, se não constituiu o divisor de águas ou 
a mudança paradigmática que alguns previram, 
certamente influenciou o decision-making 
internacional desde então. A movimentação de 
repúdio aos atentados gerou um consenso quase sem 
precedentes na história das relações internacionais, 
mas o uso político e estratégico da justificativa de 
erradicação do terrorismo global por parte de 
Washington tornou obscura a distinção entre caça aos 
terroristas e o recurso a atos unilaterais de força, 
transformando aquele rápido consenso moral em 
dissenso político na comunidade internacional, 
esfriando os humores e criando uma sensação de 
mal-estar em relação ao modo de inserção de um ator 
da dimensão dos Estados Unidos. Seja como for, a 
qualquer impasse que surge – Kosovo, Afeganistão, 
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Iraque, dificuldades de tessitura de um acordo global 
de comércio... –, a própria raison d’être das 
Organizações Internacionais (na qualidade de bastiões 
da da lei e do multilateralismo) pára uma interminável 
seqüência de pontos de interrogação. 
 

 
 

  
    
   

Aparentemente o custo do investimento no 
multilateralismo aumentou. A vinculação legal que 
seus documentos e comprometimentos 
impõem/sugerem, em um sistema em que os 
estímulos para a cooperação e respeito pela lei 
tornam-se mais escassos, reforça a tendência de 
favorecer a tomada de decisões baseadas 
primariamente no interesse nacional e de coibir 
sistemicamente as unidades a depositarem seus 
esforços de política externa no multilateralismo. O 
Soldo multilateralismo apenas prometeu soerguer-se 
no céu da política internacional e, após um breve 
período ensaiando pairar sobre nós, vem sendo 
sucedido por nuvens e trovões consideravelmente 
menos convidativas. As ensolaradas Bagdá e Cancun 
só mostraram o quão nublado pode estar o tempo nas 
relações internacionais que ora presenciamos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NNoovvaass  gguueerrrraass::  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddee  
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RIO DE JANEIRO 

 

 

 
 
Introdução 
 
  O conceito 
clausewitziano de guerra22 tem 
formado a fundação intelectual e 
conceitual das organizações 
internacionais, instituições 
militares, diplomacia e academia. 
A pedra de tropeço para os 
estudiosos e 
formadores de 
política continua 

 
 
culturalmente baseada, questiona a relevância dos 
conceitos tradicionais24, cada vez mais divorciados das 
características e fontes dos novos conflitos armados. 
Dado que muitas das novas guerras têm-se dado dentro 
do Estado, qual a relevância intelectual e política dos 
conceitos e práticas clássicos, que prescrevem soluções 
para guerras entre os Estados? Pode o conceito europeu 
de Estado ser transportado para ambientes não 
europeus? Nesse prisma, questiona-se também o próprio 

papel da ONU. A organização foi criada para 
prover “paz e segurança internacional”, o 
que em 1945 significava a prevenção da 
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a ser a guerra 
interestatal. A esse respeito, diagnósticos e 
prescrições tradicionais, independentemente 
do nível de análise, estão calcados na 
mesma concepção de Estado: o Estado 
westphaliano. Contudo, analistas e políticos 
têm ignorado que a grande parte da 
violência organizada desde 1945 tem 
ocorrido longe dos campos de batalha 
europeus e fora dos moldes da Guerra Fria. 
Os iniciadores dessas novas guerras, 
também chamadas guerras de terceiro tipo, 
não têm sido as grandes potências, mas 
Estados fracos e relativamente novos23. Os 
estudos sobre esses fenômenos têm sido 
feitos em sua maioria dentro da quadratura 
da Guerra Fria, cujas concepções sobre g
tipicamente ocidentais. As experiências européi
numerosas guerras e campanhas imperiais, se
teoria e prática da guerra em sociedades não
têm sido amplamente negligenciadas. 

 
No presente artigo contrastaremos dois

autores na área, que partem de p
marcadamente distintas: Kalevi Holsti e Mary Ka
para quem a guerra é historicamente e  
 
 

                                                 
22 Para Clausewitz, a guerra pode ser definida como a c
política por outros meios. Vale lembrar que para o autor a gu
dar entre Estados soberanos. Violência comunual ou intr
considerada guerra para Clausewitz, mas insurgência, guer
fenômeno. Destarte, a guerra clausewitziana é um modo
interesses dos Estados. 
23 O termo “novas guerras” aparece em Mary Kaldor (19
“novo” as distingue da percepção prevalecente de guerra da 
termo “guerra” enfatiza a natureza política desse novo tip
organizada, que envolve uma mistura de guerra (definida c
entre Estados ou grupos políticos organizados por motivos po
organizado (violência feita por grupos organizados p
propósitos privados, geralmente ganhos financeiros) e violaç
humanos em larga escala (violência feita por Estado
organizados politicamente contra indivíduos).  

guerra interestatal25. As dificuldades 
encontradas na Somália, Ruanda e na ex-
Iugoslávia refletem as impropriedades 
conceituais da organização. 
 
Novas e velhas guerras 

 
A inadequação das abordagens 

tradicionais se vê patente quando da 
comparação entre as guerras antigas e as 
novas guerras, com características 
marcadamente diferentes da guerra 
clausewitziana. Não há uma crise única que 
as precipite. Elas não começam em uma 
data particular. Não há declarações de 

 

“Novos métodos 
e ferramentas de 

prevenção, 
administração e 

resolução de 
conflitos devem 
estar calcados 
em concepções 

mais condizentes 
com as 

realidades em 
questão.” 
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guerra, não há estações mais propícias para 
campanha26 e poucas terminam com tratados de paz. São 
poucas as batalhas decisivas. Atrito, terror, psicologia e 
ações contra civis definem o combate. Ao invés de forças 
armadas altamente organizadas baseadas em uma 
hierarquia de comando estrita, as novas guerras são 
travadas por grupos regulares, irregulares, células e não 
infreqüentemente por senhores da guerra locais sob 
pouca ou nenhuma autoridade central. Essas guerras 
costumam durar décadas. Holsti salienta que essas 
guerras foram em sua maioria guerras de “liberação 
nacional”, de “unificação nacional” e de secessão27. 
Estamos debatendo não apenas uma tipologia e geografia 

                                                 
24 Leiam-se conceitos analíticos derivados das experiências européias e 
da Guerra Fria, tais como equilibro de poder, hegemonia, alianças, 
dissuasão e projeção de poder, dentre outros. 
25 E ainda assim, é interessante observar que nenhum membro se dispôs 
a confiar exclusivamente na organização para sua segurança. 
Virtualmente todos os Estados membros continuaram a manter forças 
militares nacionais. 
26 Sobre a inviabilidade de se travar uma batalha no inverno, por 
exemplo.  
27 As guerras de liberação nacional do pós-1945 foram guerras de 
descolonização, primeiramente mas não exclusivamente lutadas contra o 
jugo dinamarquês, francês, britânico, espanhol, soviético e português. 
Como exemplos de guerras de unificação nacional temos Vietnã, Coréia 
e a incorporação de Goa pela Índia. Como exemplos de guerra de 
secessão temos a secessão armada de Biafra, Eritreia, os Talmils no Sri 
Lanka e os Sikhs no Punjab. 
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muito diferente de conflito armado, mas também formas 
muito diferentes de guerra28. A distinção clássica entre 
Estado, forças armadas e sociedade que é o marco da 
guerra institucionalizada se dissolve nas guerras de terceiro 
tipo. O papel dos outsiders se torna confuso. As leis de 
neutralidade não mais se aplicam, porque aqueles que são 
militarmente fracos dependem de armas, apoio logístico e 
bases de operações externas. Também os propósitos das 
novas guerras são diferentes.  

 
Segundo Holsti, a fórmula clássica era que paz e 

segurança internacionais proviam um ambiente no qual a 
política doméstica poder-se-ia desdobrar sem problemas de 
distúrbios externos. A equação agora se está revertendo. O 
problema da política internacional contemporânea e futura 
passa a ser essencialmente um problema de política 
doméstica. Para o autor, a fonte dessa “inversão” encontra-
se na natureza dos novos Estados. Em muitas áreas do 
mundo o Estado não corresponde à nação. Na medida em 
que é aceito o mito do Estado westphaliano como último e 
final formato político, os Estados construídos sobre outras 
bases padecem de falta de legitimidade. Mais fundamental 
para Holsti do que o hipotético “clash de civilizações”29 é o 
clash sobre diferentes concepções de comunidades e de 
como essas concepções deveriam ser refletidas em arranjos 
e organizações políticas. 

 
 Seguindo uma linha similar à de Holsti30, Mary 

Kaldor argumenta que durante os anos 1980 e 1990 um 
novo tipo de violência organizada tem-se desenvolvido, 
especialmente na África e no Leste Europeu, sendo um 
aspecto da atual era globalizada. Essas novas guerras 
devem, portanto, ser entendidas dentro do contexto da 
globalização31. A autora aceita o argumento de que a 
globalização tem suas raízes na modernidade, ou até antes, 
mas considera que a globalização dos anos 1980 e 1990 é 
qualitativamente um novo fenômeno que pode, em parte, 
ser explicado como uma conseqüência da revolução nas 
tecnologias de informação e melhoramentos dramáticos nas 
comunicações e processamento de dados.  

 
Uma preocupação central na literatura da 

globalização é sobre as implicações da interconectividade 
global para o futuro da soberania territorialmente baseada, 
ou seja, do Estado moderno. As novas guerras surgem num 
contexto de corrosão da autonomia do Estado e em alguns 
casos extremos de desintegração do mesmo. 
Particularmente, elas ocorrem num contexto de erosão do 
monopólio da violência organizada legítima. Consoante 

                                                 
28 Os principais critérios indicados por Holsti para distinguir as formas de 
guerras são: (1) os propósitos da guerra; (2) o papel dos civis durante a 
guerra; (3) as instituições da guerra. Segundo o autor, quando dois ou mais 
desses critérios mudam fundamentalmente, pode-se dizer que houve 
transformação de guerra. 
29 Huntington, 1993 apud Holsti, 1996:17. 
30 Ambos os autores salientam em seus estudos a importância de 
compreender a guerra atual como um fenômeno distinto das guerras das 
grandes potências. Uma das diferenças entre as abordagens de Holsti e 
Kaldor é que o recorte do autor começa no período pós-1945, com uma 
ênfase nos processos de descolonização. Kaldor, por sua vez, salienta o 
período pós-Guerra Fria, enfocando o processo de globalização. As 
implicações dessa diferença serão discutidas a posteriori. 
31 Entendida como intensificação da  interconectividade global política, 
econômica, militar e cultural. 

Kaldor, esse monopólio é erodido por cima e por baixo32. 
Kaldor contrasta as novas guerras com as antigas em 
termos de objetivos, métodos de guerra e financiamento. 
Os objetivos das novas guerras são orientados por 
políticas de identidade33, em contraste com os “interesses 
do Estado” das guerras de potências. A autora sustenta 
que os laços de identidade e as tradições - mantidos sob 
controle pelo colonialismo e pela Guerra Fria - são 
retomados e reinventados em um contexto de 
desmoronamento de outras fontes de legitimidade 
política, decorrentes do descrédito do socialismo ou da 
retórica de construção da nação da primeira geração dos 
líderes pós-coloniais. Esse tipo de identidade política é 
inerentemente exclusivo e tende à fragmentação.  

 
Quanto aos métodos de guerra, as estratégias são 

inspiradas na experiência tanto da guerra de guerrilha 
como da contra-insurgência. Ainda assim, adquiriram 
uma forma bastante distinta. Na guerra convencional ou 
regular o objetivo é capturar o território por meios 
militares; batalhas são encontros decisivos da guerra. A 
guerra de guerrilha se desenvolveu como uma forma de 
driblar as concentrações massivas de força militar, 
características da guerra convencional. Na guerra de 
guerrilha, o território é capturado pelo controle político 
da população, e não pelo avanço militar. As batalhas são 
evitadas ao máximo. Nas novas guerras, também 
evitam-se as batalhas e controla-se o território pelo 
controle da população. Mas enquanto as guerras de 
guerrilha34 tencionavam capturar os “corações e mentes”, 
a nova guerra toma emprestadas da contra-insurgência 
as técnicas de desestabilização destinadas a disseminar 
“medo e ódio”. O objetivo é controlar a população por 
meio da anulação de qualquer identidade (ou opinião) 
diferente. Nesse contexto, civis e militares se confundem. 
Em contraste com as unidades verticalmente organizadas 
das guerras antigas, as unidades das novas guerras 
incluem unidades paramilitares, senhores da guerra 
locais, gangues criminosas, força policiais, grupos 
mercenários e exércitos regulares. Em termos 
organizacionais, são altamente descentralizadas.  

 
O terceiro ponto é a economia “globalizada” das 

novas guerras, praticamente o oposto das economias de 
guerra das duas guerras mundiais, que eram 
centralizadas, totalizantes e autárquicas. As novas 
guerras se dão em um contexto em que a produção 
doméstica declina dramaticamente devido à competição 
global, destruição física ou interrupções ao comércio 
normal. Nessas circunstâncias as unidades de luta se 
financiam por meio de pilhagens e mercado negro, e 
ainda por assistência externa: recursos vindos da 
diáspora, “taxação” de assistência humanitária, apoio dos 
governos vizinhos ou comércio ilegal de armas, drogas ou 

                                                 
32 A erosão por cima advém da transnacionalização das forças militares, 
que começou durante as duas guerras mundiais e foi institucionalizada 
pelo sistema de blocos durante a Guerra Fria e pelas inumeráveis 
conexões transnacionais entre forças armadas no período pós-guerra. A 
erosão por baixo é resultado da privatização da força. 
33 Por políticas de identidade a autora entende reclamações por poder em 
bases de uma identidade particular – seja nacional, clã, religiosa ou 
lingüística. A diferença com os nacionalismos do século XIX é que essas 
novas identidade são rótulos – idéias sobre mudança política ou social 
relacionadas a uma representação nostálgica idealizada do passado.  
34 Nos termos articulados por Mao Tse-tung ou Che Guevara. 
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commodities valiosas como petróleo ou diamantes. Por 
isso, a nova economia da guerra é descentralizada. A 
participação na guerra é baixa e o desemprego é 
extremamente alto. Essas economias são fortemente 
dependentes de recursos externos.  
 
Níveis de análise  

 
Quanto às explicações e prescrições concernentes 

às novas guerras, Kaldor desenvolve uma análise no 
terceiro nível, salientando a fraqueza desses Estados como 
decorrente do processo de globalização das décadas de 
1980 e 1990. Holsti, partindo do segundo nível, sustenta 
que a fraqueza desses Estados é decorrente de seu 
processo de formação, com atenção especial às políticas de 
colonização e descolonização. O recorte temporal de Holsti 
antecede em algumas décadas ao de Kaldor. Kaldor enfoca 
o fenômeno da violência organizada no pós-Guerra Fria, 
tentando caracterizar esse novo fenômeno e entender como 
ele se dá. Holsti trata das novas guerras como um 
fenômeno do pós-Segunda Guerra Mundial, decorrente do 
processo de descolonização que acabou por formar Estados 
fracos. O autor pretende explicar o porquê desse novo 
fenômeno. 

 
Conforme Kaldor, conflitos de identidades políticas 

são freqüentemente descritos como conflitos étnicos. O 
termo etnia tem conotações raciais assim como culturais. A 
autora coloca que esses rótulos tendem a ser tratados 
como algo inerente ao indivíduo, não podendo ser mudados 
por conversão ou assimilação. Na medida em que esses 
rótulos são considerados direitos de nascença, conflitos 
baseados em políticas de identidade também podem ser 
chamados de conflitos étnicos. O termo político refere-se à 
reclamação por poder. Novas identidades políticas podem 
surgir da desintegração ou erosão das estruturas do Estado 
moderno, especialmente dos Estados centralizados e 
autoritários. O colapso dos Estados comunistas depois de 
1989, a perda de legitimidade dos Estados pós-coloniais na 
África ou Sul da Ásia, ou até o declínio do bem estar em 
países industriais avançados proporcionam um ambiente no 
qual novas formas de identidades políticas são nutridas. As 
novas identidades políticas têm duas fontes principais, 
ambas ligadas à globalização. Por um lado podem ser vistas 
como reação à crescente importância e declínio da 
legitimidade das classes políticas estabelecidas. Dessa 
perspectiva, é uma política que vem de cima, para inculcar 
preconceitos na população. Por outro lado, emerge como o 
que pode ser descrito "economia paralela", isto é, formas 
alternativas de atividades desenvolvidas pelos excluídos da 
sociedade. 

 
Holsti, por sua vez, enfoca no surgimento dos 

Estados fracos. Eles emergiram do colonialismo e seu 
conjunto de práticas e instituições que deixaram 
importantes legados para os novos Estados. O legado mais 
importante, após a territorialidade, foi a natureza das 
instituições políticas coloniais. Colônias não foram criadas 
para se tornarem democracias participativas. Outros 
legados incluem estruturas burocráticas cujo pessoal foi 
treinado para solapar, ao invés de responder, as 
expectativas e interesses locais. Autoridades coloniais 
também favoreceram alguns grupos em detrimento de 
outros e criaram divisões de trabalho em torno de linhas 

étnicas. A política étnica não começou com a 
independência.  

 
Holsti toma emprestada a conceptualização de 

Estados fracos de Buzan. Este sugere que o Estado 
contém três componentes interligados: (1) a idéia de 
Estado; (2) a base física do Estado e (3) a expressão 
institucional do Estado35. A idéia do Estado representa 
história, tradição, cultura, nacionalidade e ideologia. 
Obviamente, contudo, a comunidade política e a 
soberania territorial freqüentemente não correspondem. 
O encaixe pobre entre Estados territoriais e a distribuição 
das comunidades políticas dá surgimento a tensões 
sociais e freqüentemente à guerra interna. Todos os três 
elementos do Estado estão interconectados e são 
necessários, se nem sempre suficientes, para que um 
Estado seja coeso e sustente suas funções básicas. O 
Estado pode existir puramente como uma idéia (Kurdos e 
Palestinos), mas não é internacionalmente reconhecido 
como ator sem um território definido e instituições 
governamentais capazes de exercer autoridade sobre 
aquele território. Da mesma foram, um Estado pode 
existir territorialmente, como o Líbano em 1976, mas 
deixa de funcionar na ausência de instituições. Um 
território sem instituições ou idéia tampouco é um 
Estado. Holsti acrescenta ainda os conceitos de 
legitimidade vertical (autoridade do governo sobre a 
população) e legitimidade horizontal (aceitação e 
tolerância entre as comunidades e grupos dentro do 
Estado) na conformação de um Estado forte. Segundo 
Holsti, não há Estados estritamente fortes ou fracos, mas 
um contínuo no qual os Estados tendem mais para fracos 
ou mais para fortes, podendo mover-se dentro desse 
contínuo. 

 
Consoante o autor, os Estados fracos se vêem 

em face de um paradoxo: são fortes na categoria de 
poder despótico, mas fracos em poder de infraestrutura. 
A capacidade coercitiva é grande, mas a submissão aos 
decretos governamentais é baixa. Estados fracos são 
caracterizados pela personalização do Estado. Em termos 
ocidentais, os governantes deveriam ir e vir, mas o 
Estado permaneceria. Em muitos Estados fracos, 
contudo, os líderes sofrem do complexo de Louis XIV 
(“L’état, c’est moi”), acreditando que eles não são meros 
governantes, mas a própria encarnação do Estado. 
Estados fracos também padecem de falta de legitimidade 
horizontal.  

 
O estado fraco é pego em um círculo vicioso. Ele 

não dispõe de recursos para criar legitimidade pelo 
provimento de segurança e outros serviços. Em sua 
tentativa de encontrar força ele adota práticas 
predatórias e “cleptocráticas”, exacerbando as tensões 
sociais entre as comunidades que compõem a sociedade. 
Tudo o que ele faz para se tornar forte em realidade 
perpetua sua fraqueza. Essa situação é chamada de 
dilema da força do Estado. As tentativas de se fortalecer 
geram resistências que acabam por enfraquecê-lo. A fim 
de superar essa resistência, governos se valem de 
medidas coercitivas contra centros de poderes locais de 
vários tipos, bem como contra os grupos 
étnicos/religiosos/comunais. Seu “direito de governar” 

                                                 
35 Buzan, 1991 apud Holsti, 1996:83.  
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(legitimidade vertical) é minado por suas ações. A exclusão 
de grupos importantes do acesso ao poder ou a recursos 
ajuda a destruir a legitimidade horizontal e exacerba as 
tensões sociais. Holsti sustenta que muitas guerras étnicas 
não são o resultado de ódios primitivos, mas de políticas 
estatais de dominação e injustiça.  
 
Conclusão 

 
É mister notar que a guerra como um instrumento 

da política do Estado é uma forma de violência organizada 
relativamente nova. Guerras em outras civilizações 
tomaram formas diversas, e em alguns casos a serviço de 
entidades como o Estado. Sob muitos respeitos, contudo, o 
Estado territorial europeu é historicamente único. Traços 
como fronteiras fixas e em linhas formais, os interesses do 
Estado (como oposto aos interesses pessoais dos 
governantes), os conceitos de soberania e igualdade legal e 
a longevidade do formato do Estado são raramente 
encontrados em outros lugares e contextos. Apesar de 
algumas anomalias36, o formato do Estado tornou-se 
praticamente universal.  

 
No entanto, o Estado-nacional territorial soberano 

nos moldes tipicamente ocidentais não aparece exatamente 
nesse formato quando observamos o que está por fora do 
eixo Estados Unidos-Europa Ocidental. Vale lembrar que os 
Estados europeus do séc. XVIII e XIX foram construídos 
com base na coerção da força. Naquela época não houve 
respeito aos direitos humanos ou à diversidade cultural. 
Esses foram padrões que levaram dois séculos pra se 
consolidar na Europa, e são agora exigidos aos recém-
independentes Estados africanos ou asiáticos, e ainda aos 
países ex-socialistas. Uma dupla fraqueza pode ser vista 
nesse sentido: 1) no nível sistêmico (contexto regional), 
temos as fronteiras não-naturais; 2) no nível interno, 
temos vários grupos cuja acomodação é difícil.  

 
Além da ausência de instituições e  canais de 

comunicação e diálogo voltados para uma resolução 
pacífica dos conflitos de interesses com vistas à 
acomodação dos vários grupos étnicos que compõem esses 
novos Estados, a natureza da guerra mudou porque a 
sustentabilidade econômica e financeira também mudou. A 
globalização, na forma de redes transnacionais, sustenta 
esses novos tipos de guerra. Não é necessária uma 
economia de guerra para que esta ocorra. Basta que o 
Estado esteja amparado por uma rede que forneça apoio 
moral, logístico e de material. Sem a globalização, os 
senhores da guerra precisariam de legitimidade política 
para continuar a combater.  

 
A partir dos insights acima expostos, podemos 

concluir que o fenômeno das relações internacionais das 
grades potências é qualitativamente diferente daquele do 

                                                 
36 A União Soviética e a Etiópia foram provavelmente os últimos impérios 
(alguns diriam que o último império é a China). Mônaco e Liechtenstein 
representam as sobras dos principados feudais. Andorra e San Marino são 
as únicas cidades livres remanescentes. A Igreja Católica permanece um 
importante agente diplomático com muitos dos atributos do Estado à 
exceção do território e das forças armadas. Todos sobreviveram com a 
tolerância dos Estados. Algumas poucas comunidades, aponta Holsti, tais 
como os cartéis de drogas transnacionais, colocam o mesmo tipo de desafio 
aos Estados que os piratas colocaram por muito tempo.  

resto do mundo. Destarte, o poder explicativo do 
referencial da Guerra Fria – entendendo o antagonismo 
estratégico militar entre EUA e URSS e a dissuasão 
nuclear como formas de contenção da violência local e 
regional – não mais se sustenta para esses casos.  A 
causa dessas guerras não é a anarquia do sistema, mas a 
anarquia dentro do Estado, que pode ser ainda mais 
intensificada e fomentada pelos fluxos transnacionais. 
Nesse sentido, alguns trabalhos vêm sendo 
desenvolvidos na seara das Relações Internacionais. É 
relevante frisar, contudo, que ainda há muito a ser feito. 
Novos métodos e ferramentas de prevenção, 
administração e resolução de conflitos devem estar 
calcados em concepções mais condizentes com as 
realidades em questão.  

 
  



OOMMCC::  ggrraannddeess  ddiissssoonnâânncciiaass  ee  
ppeeqquueennooss  pprrooggrreessssooss 
 

 

RIO DE JANEIRO 

 

 

Em razão do caráter 
anárquico do sistema 
internacional, a 
regulamentação em qualquer 
campo das relações 
internacionais tem alguma 

eram usualmente excluídos das negociações, e, 
quando isso não ocorria, as normas elaboradas e 
outras decisões geralmente favoreciam os países 
desenvolvidos em detrimento das necessidades e 
reivindicações dos demais países.  

 
A partir do advento da OMC, os países em 

desenvolvimento, que hoje constituem a maioria - 
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utilidade e relevância, mesmo 
que não haja o respeito estrito às normas ou 
instrumentos para impor sua obrigação e punir seus 
transgressores. Desta forma, a Organização Mundial 
do Comércio (OMC), conquanto esteja muito distante 
de ser uma organização reguladora do 
comércio internacional perfeita - e, por 
isso, necessita de reformas institucional 
e normativa - é melhor que nada. Além 
de fomentar a discussão entre países 
sobre diversos temas atinentes a essa 
área, ainda possui um órgão de solução 
de controvérsias que, embora não 
tenha decisões vinculativas, possibilita 
a todos os países membros, sejam eles 
ricos ou pobres, grandes ou pequenos, 
fazer reclamações, com base nas 
normas existentes, sempre que se 
sentirem prejudicados, submetendo, 
assim, suas queixas a julgamentos de 
caráter essencialmente jurídico, o que 
permite que as deliberações sejam 
menos politizadas e mais justas, de 
modo a tentar contrabalançar o 
desequilíbrio natural existente na 
esfera do comércio internacional. 
Ademais, a OMC contribui para o au
intercâmbio comercial entre nações 
"potencial" de minorar as distorções d
global e promover o progresso econômi
mundial. 

 
Na época em que o GATT era a "o

ad hoc reguladora do comércio interna
temas de interesse dos países em desen

                                                 
37  Em textos explicativos da OMC, às vezes, o GATT é
uma organização ad hoc. Embora o GATT não dotasse d
jurídica e, por isso, não fosse reconhecido pela lei inte
uma organização, a opção por esta definição é explicada 
de facto, uma vez que foi necessário criar um secretariad
o acordo e, durante mais de 4 décadas, o GATT r
comércio internacional, apesar da sua competência rest
em http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis

aproximadamente 2/3 - dos membros da 
organização38, passaram a pleitear de forma cada 
vez mais firme a redução de restrições aos produtos 
de seu interesse e das distorções do comércio 

internacional. Contudo, desde então, 
houve alguns retrocessos e os 
progressos efetivos foram pequenos. 
Conseqüentemente, hoje, o comércio 
mundial permanece muito injusto.  
 
 A V Conferência Ministerial 
da OMC, realizada em Cancún entre 
10 e 14 de setembro, resultou em 
um relativo avanço para os países 
em desenvolvimento. Apesar do 
aparente fracasso, uma vez que 
acordos não foram firmados, o fato 
de a vontade das nações 
desenvolvidas - principalmente, 
Estados Unidos e União Européia - 
não ter prevalecido significa que os 
países em desenvolvimento estão 
mais fortes, logrando influenciar os 
resultados das reuniões da OMC, em 

 

“Além disso, como o 
G-22 demonstrou 

em Cancún, 'a união 
faz a força'; logo, é 

preciso buscar, 
sempre que possível 

e providencial, 
unificar a ação das 

nações em 
desenvolvimento 

para aumentar suas 
chances de 'vitória' 
na guerra comercial 

contra as nações 
desenvolvidas...” 
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mento do 
e tem o 
o comércio 
co e social 

rganização" 
cional37, os 
volvimento 

 descrito como 
e personalidade 
rnacional como 
pela sua função 
o para sustentar 
egulamentou o 
rita. Disponível 
_e.htm. 

vez de condescender passivamente 
às nações ricas. Conforme disse o 

Ministro da Agricultura do Brasil, Roberto 
Rodrigues, o Brasil e outras nações em 
desenvolvimento deixaram de ganhar, mas não 
perderam nada, e é melhor nenhum acordo que um 
acordo ruim39; esse, sim, seria um verdadeiro 
fracasso. A avaliação de Irene Ovonji, delegada da 
Uganda naquela Conferência, também exprime esse 
pensamento, pois, segundo ela, "se as negociações 

                                                 
38Disponível em 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/dev1_e.htm. 
39  CASSIA, Rita de. Países em desenvolvimento saíram fortalecidos, 
diz ministro. Estadão, Brasília, 15 set. 2003. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/economia/noticias/2003/set/15/12.htm.  
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não avançaram em favor dos países ricos, não se 
trata de um fracasso, mas de um êxito".40   
 
 Opiniões dissonantes dessas foram expressas 
por Robert Zoellick, Representante de Comércio dos 
Estados Unidos, e Pascal Lamy, Comissário de 
Comércio da União Européia; eles declararam que a 
reunião foi um fracasso, conferindo a responsabilidade 
pelo não-acordo aos países pobres, afirmando que 
esses são os maiores perdedores. Se aqueles cujos 
interesses são opostos aos da maioria das nações 
pobres tiveram essa percepção de malogro, é porque 
seus objetivos não foram atingidos. Logo, a reunião 
não foi tão mal sucedida para os países pobres, a 
despeito da ausência de resultados concretos. Robert 
Zoellick chegou a afirmar que "os países em 
desenvolvimento que se opuseram a negociar vão 
pagar pela pobre realidade de voltar para casa de 
mãos vazias"; ora, é melhor - ou menos ruim - voltar 
para casa de "mãos vazias" do que sem "algum dedo" 
ou até sem "uma das mãos".  Além disso, os países 
em desenvolvimento a que ele aludiu (G-22) não 
objetaram qualquer negociação, pois esses 
apresentaram suas propostas e participaram 
ativamente das reuniões. Entretanto, não foi possível 
chegar a algum acordo; e desde quando todas as 
negociações terminam com a celebração de acordos?  
 
 A redução de subsídios agrícolas à produção 
destinada ao mercado doméstico e a eliminação - 
ainda que gradual - dos subsídios agrícolas à 
exportação, dois dos assuntos que acarretaram o 
impasse nas negociações, são questões prioritárias 
para o Brasil e outros países em desenvolvimento. 
Esses países objetivam a abertura de mercados e 
uma competição comercial internacional mais justa 
para os produtos agrícolas, ambas as quais não são 
exclusivamente suas pretensões, e sim de todos os 
membros da OMC - senão genuinamente, ao menos 
documentalmente - haja vista que estão consignadas 
na declaração ministerial de Doha41, adotada em 
2001:  
 

"We recall the long-term objective 
referred to in the Agreement to 
establish a fair and market-oriented 
trading system through a programme 
of fundamental reform encompassing 
strengthened rules and specific 
commitments on support and 
protection in order to correct and 
prevent restrictions and distortions in 
world agricultural markets (...) we 
commit ourselves to comprehensive 
negotiations aimed at: substantial 

                                                 
40  Cancún, a nova Seattle. O Globo, Cancún, 15 set. 2003. Disponível 
em 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_detalhe.as
p?ID_RESENHA=13000. 
41  Disponível em 
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm. 

improvements in market access; 
reductions of, with a view to 
phasing out, all forms of export 
subsidies; and substantial 
reductions in trade-distorting 
domestic support".  

 
Ainda na mesma declaração, é destacado o 

tratamento diferenciado aos países em 
desenvolvimento: 

 
"We agree that special and 
differential treatment for 
developing countries shall be an 
integral part of all elements of the 
negotiations and shall be embodied 
in the schedules of concessions and 
commitments and as appropriate in 
the rules and disciplines to be 
negotiated, so as to be 
operationally effective and to 
enable developing countries to 
effectively take account of their 
development needs, including food 
security and rural development".  

 
Enfim, o G-22 não tencionara a obstrução 

das negociações em Cancún, e sim a concretização 
de objetivos legítimos da Rodada.  

 
 No entanto, mais uma vez, a relutância da 
União Européia e dos Estados Unidos impediu que 
as distorções no comércio mundial, decorrentes 
principalmente dos seus exorbitantes subsídios 
agrícolas, fossem no mínimo reduzidas. Embora na 
maioria das vezes os EUA e a UE acusem-se 
mutuamente, alegando que não é possível obliterar 
ou reduzir significativamente seus subsídios porque 
o outro não fará o mesmo, nesta última reunião da 
Rodada de Doha, ambos se uniram em posição de 
resistência contra os países em desenvolvimento. O 
Japão, que também se destaca entre os maiores 
concessores de subsídios agrícolas do mundo, uniu-
se aos dois. O comportamento desses países ricos 
em Cancún é apenas mais uma evidência de que a 
constante retórica do livre-comércio não é 
condizente com a sua prática comercial.   
 
 A atuação firme e altiva do Brasil em 
Cancún certamente merece destaque, haja vista 
que o país logrou constituir o G-2242 - cujos 
interesses não prevaleceram, mas foram 
manifestados e ouvidos expressivamente -, 
coordenou a ação do grupo ao lado da Índia e da 
China, e ainda foi seu interlocutor nas negociações 
com os países desenvolvidos. Não obstante, pouco 

                                                 
42  Membros do grupo no último dia da V Conferência Ministerial da 
OMC: África do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Egito, Equador, Filipinas, Guatemala, 
Índia, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, Paraguai, Peru, 
Tailândia e Venezuela. 



 
 

 
 
 

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. 

 
 

18

CC C
oo o

ll l aa a
bb b

oo o
rr r aa a

dd d
oo o

rr r ee e
ss s 

tempo depois de sua formação, o G-22 já se 
transfomara em G-1843, o que indica a necessidade de 
mudanças na atuação do grupo para que o esforço de 
seus integrantes não tenha sido em vão ou até 
provoque o efeito oposto ao planejado - ao invés de 
fortalecer os fracos, enfraqueça-os ainda mais. Uma 
vez que a "mensagem" já foi transmitida, embora o 
intento central não fosse fazer isso, cabe ao grupo 
continuar defendendo seus interesses doravante, mas 
sem ambições inexeqüíveis. Para que as negociações 
comerciais multilaterais realmente avancem, é preciso 
que haja a compreensão geral de que todos terão de 
fazer concessões e que a intransigência permanente é 
contraproducente. Essa postura pragmática será 
indispensável às nações ricas e pobres nas reuniões 
subseqüentes da OMC. É importante, ainda, ressaltar 
que é precipitada a conclusão de que a Rodada de 
Doha está fadada ao fracasso em face das conclusões 
que tiveram as reuniões de Seattle e Cancún; ainda 
há tempo – mesmo que esse seja exíguo - e 
oportunidades para que a metas da agenda dessa 
Rodada sejam atingidas - senão todas, ao menos 
algumas.   
 
 Não obstante pareça que os países em 
desenvolvimento estejam se contentando com pouco 
por perceber aspectos auspiciosos na V Conferência 
Ministerial da OMC, isso não é o que ocorre. Esses 
países estão ganhando cada vez mais força e, tendo 
em vista que a assimetria de poder e a dissonância de 
interesses entre os 146 países membros da OMC são 
tão grandes, cada pequeno progresso deve ser 
valorizado. Se por um lado é ingênuo comemorar o 
relativo êxito dos países em desenvolvimento em 
Cancún, por outro, é improfícuo reputar a reunião 
como um grande fracasso; é preciso ser realista, 
paciente e perseverante nas negociações no âmbito 
da OMC. Além disso, como o G-22 demonstrou em 
Cancún, "a união faz a força"; logo, é preciso buscar, 
sempre que possível e providencial, unificar a ação 
das nações em desenvolvimento para aumentar suas 
chances de "vitória" na guerra comercial contra as 
nações desenvolvidas, que advogam incessantemente 
o livre-comércio, mas preferem o protecionismo à 
liberdade comercial quando lhes é conveniente. A 
disputa é árdua. Entretanto, no presente, mais do que 
nunca, é indubitavelmente necessária. Se aqueles que 
já são ricos e fortes unem-se quando há convergência 
de interesses para alcançar seus objetivos comuns, os 
países em desenvolvimento devem fazer o mesmo, 
sem o desígnio de incitar o conflito Norte-Sul, mas 
reconhecendo a imperiosidade e as vantagens 
potenciais da sua união ante o poderio irrefutável dos 
"desenvolvidos" unidos.  
 

 

                                                 
43   Até o dia 10 de Outubro, quatro países desertaram o grupo: 
Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Peru. 
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El servicio de 

Inmigración de los Estados 
Unidos (INS) aprehende 
anualmente alrededor de un 
millón y medio de personas 

 
 
 
 
 
 

Producto de una “luna de miel” entre los 
Presidentes Fox y Bush, se iniciaron las 
conversaciones para dicho acuerdo. 
Desafortunadamente para el proyecto de Fox, los 
ataques terroristas del 11 de Septiembre y la 
alarma de seguridad nacional impuesta en Estados 
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solamente en la frontera entre 
México y Estados Unidos. De 

ese número de personas, aproximadamente un 
95% son mexicanos y la mayoría de ellos están de 
acuerdo en regresar a México de 
manera voluntaria44. 
 

Por años, la prensa, tanto 
mexicana como norteamericana, 
ha documentado los casos de estos 
mexicanos repatriados. Y en varios 
casos han apuntado las violaciones 
sistemáticas de algunos cuerpos de 
la Border Patrol al capturar, 
procesar y repatriar a los 
migrantes mexicanos. Incluso 
algunas imágenes de televisión han 
sido captadas cuando la Border 
Patrol está actuando “en caliente” 
para aprehender a los 
indocumentados que salen 
corriendo del vehículo donde iban 
transportados y la utilización de 
una fuerza excesiva para detener a un g
personas que no están armadas y si más b
asustadas de perder su esperanza de u
mejor. 
 

El candidato a la Presidencia de
Vicente Fox, hizo uso de las redes de migr
Estados Unidos para vender su proy
gobierno. A cambio, prometió que su admin
iba a negociar un acuerdo migratorio 
Estados Unidos que, entre otras cosas, t
con las vejaciones a los indocumenta
cruzaban la frontera norte. La expectación
levantó por el acuerdo fue alta, tanto en
como en los Estados Unidos. 
 

                                                 
44 Martin, Philip. “Smuggling and traffickin: a conference
International Migration Review Vol. 34 No. 3 Fall 2000, p

Unidos, cortaron de tajo las conversaciones y 
desplazaron el tema migratorio en la agenda 
binacional a los últimos  lugares, sino es que al 

último. El nuevo tema que se instalaba 
en la agenda como prioritario era la 
lucha contra el terrorismo y la 
necesidad de reforzar las fronteras de 
Estados Unidos. Obviamente, la 
frontera con México, sumamente 
porosa y problemática, sufrió fuertes 
cambios en relación a la actitud de los 
cuerpos de seguridad de la Border 
Patrol  y el Sistema de Inmigración de 
los Estados Unidos. De tal forma que el 
cada vez que México ha insistido en 
revivir el acuerdo migratorio o por lo 
menos tratar de subirlo algunas 
posiciones en la escala de prioridades 
de la agenda binacional, la 
administración de Bush se encarga de 
calmar los ímpetus del gobierno 
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"Teniendo en 
enta los tiempos 
electorales en 
tados Unidos, lo 
ás probable es 
ue los actuales 
gisladores estén 
erando que pase 

proceso electoral 
e 2004 y luego 

discutan la 
ratificación del 

protocolo." 
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 México 

 report” The 
. 969 

mexicano. No se sabe cuando se 
reanudarán las negociaciones y algunos analistas 
vislumbran ya que los estadounidenses no 
negociarán con el gobierno de Fox como castigo a 
su “decepcionante” (Powell dixit) negativa a apoyar 
la resolución de Estados Unidos en el Consejo de 
Seguridad que legalizaba la invasión de este país a 
Irak hace unos meses. 
 

Sin embargo no todo está perdido. Estados 
Unidos ha firmado un instrumento multilateral 
nacido en el seno de Naciones Unidas (Tema 105: 
Prevención del delito y justicia penal, del programa 
del quincuagésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General), la Convención contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y uno de sus 
tres protocolos, el que se suscribe contra el Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. A 
continuación veremos los pormenores de éste 
protocolo y la forma en que puede guiar las 
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negociaciones del acuerdo migratorio entre México 
y Estados Unidos. 
 
La lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes: 
los esfuerzos multilaterales 
 

La creación de un instrumento internacional 
en contra del crimen organizado transnacional se 
originó con la Declaración Política de Nápoles y el 
Plan de Acción Global en contra de ésta actividad 
adoptado por la resolución 49/159 de la Asamblea 
General en Diciembre de 1994. 
 

En Diciembre de 1996, Polonia sometió a la 
Asamblea General un proyecto de texto de este 
nuevo instrumento. Entre febrero y septiembre de 
1998, dos reuniones tuvieron efecto en Polonia y 
Argentina a fin de elaborar y revisar el proyecto 
preeliminar. Las negociaciones de la Convención y 
sus tres protocolos –sobre trafico de personas, de 
migrantes y de armas- tuvieron lugar en el Comité 
Ad Hoc para la elaboración de la Convención de 
Naciones Unidas contra el Crimen Organizado 
Transnacional. El Comité finalizó la Convención en 
su décima sesión en julio del año 2000. La 
Asamblea adoptó la Convención y los Protocolos 
sobre tráfico de personas y migrantes el 15 de 
noviembre de 2000 y el de armas el 31 de mayo de 
2001. La finalización de las negociaciones de la 
Convención en menos de dos años refleja el 
reconocimiento de la comunidad internacional de 
que este tipo de crimen esta creciendo a gran 
escala, objetivos y grado de sofisticación, y 
demostró su compromiso para la búsqueda de 
mecanismos legales adecuados para prevenir y 
combatir este problema45. 
 
 El Protocolo contra el tráfico de migrantes 
por tierra, mar y aire46, que se firmó en una 
conferencia en Palermo, Italia los días 12 a 14 de 
diciembre, complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y aporta a los Estados Miembros un 
instrumento eficaz para combatir y prevenir el 
tráfico de seres humanos. 
 
 La ratificación por los Estados Miembros los 
obliga a fortalecer su legislación nacional. En 
particular, el Protocolo tiene por objeto combatir los 
delitos transfronterizos obligando a los signatarios a 
adoptar medidas legislativas nacionales, crear vías 
de información y promover la cooperación 
internacional en materia de aplicación de la ley. Sin 
embargo, pese a que se han establecido para 
prevenir el tráfico, las nuevas medidas no tienen 

                                                 
45 Cfr. M2 Presswire “UN Convention against Transnational 
Organized Crimes to enter into force on 29 September” 8/08/2003 
46 Documento A/53/383 Asamblea General, Naciones Unidas 
“Informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención 
contra la delincuencia organizada transnacional sobre la labor de sus 
períodos de sesiones primero a 11º ” 2 de noviembre de 2000 

por objeto determinar la política interna sobre la 
migración ni las corrientes migratorias. En ellas se 
reconoce que la migración en sí misma no es delito 
y por tanto no está sujeta a enjuiciamiento penal. 
Los migrantes son víctimas que necesitan 
protección; por lo tanto, se hace hincapié en la 
penalización de los responsables del tráfico y de los 
grupos delictivos organizados que están tras ellos. 
 
Penalizar el tráfico de migrantes47 
 
 A fin de acelerar los procedimientos judiciales 
y de evitar la creación de refugios seguros para los 
traficantes, los Estados Miembros quedan obligados 
en virtud del Protocolo (artículo 6) a promulgar 
leyes nacionales que tipifiquen como delito penal el 
tráfico de migrantes, incluidos los siguientes 
delitos: 
 
• La facilitación, el suministro o la posesión de 

documentos de viaje o de identidad falsos; 
 
• La utilización, la posesión o la presentación 

de documentos falsos para introducir 
migrantes clandestinamente; 

 
• La organización o dirección de otras personas 

para que utilicen, posean o presenten 
documentos falsos, o la participación como 
cómplice en dichos actos. 

 
Sin embargo, en consonancia con la idea de 

penalizar a los traficantes únicamente, las víctimas, 
los familiares y las instituciones que puedan ofrecer 
albergue por motivos humanitarios no están sujetos 
a enjuiciamiento penal con arreglo al Protocolo. 
 
Cooperación para la aplicación de la ley48 
 

Con el objeto de prevenir la delincuencia 
organizada transnacional, a los Estados Miembros 
que ratifiquen el Protocolo se les exige que 
fortalezcan la cooperación entre los organismos de 
aplicación de la ley, los fiscales y otras entidades. 
Pondrían en marcha programas de información para 
sensibilizar al público respecto del hecho de que el 
tráfico de migrantes es una acción ilegal en la que 
participan con frecuencia grupos delictivos. 
 
Intercambio de información 
 

Con arreglo al artículo 10 del Protocolo, los 
Estados Miembros intercambiarían información 
sobre: 

                                                 
47 Cfr. “Summary of the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and Protocols thereto” en línea:  
http://www.unodc.org/palermo/convensumm.htm  Consultado el 
25/09/03. 
48 Cfr. “After Palermo: an overview of what the Convention and 
Protocols hope to acomplish” en línea: 
http://www.unodc.org/palermo/sum1.html Consultado el 25/09/03 
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• Los lugares de embarque y destino, así como 

las rutas, los transportistas y los medios de 
transporte a los que, según se sepa o se 
sospeche, recurren los grupos delictivos; 

 
• La identidad y los métodos de los grupos 

delictivos organizados implicados o 
sospechosos de estar implicados en el tráfico 
de migrantes; 

 
• La autenticidad de los documentos de viaje, 

el robo o la concomitante utilización ilegítima 
de documentos de viaje o de identidad; 

 
• Los métodos para ocultar y transportar a los 

migrantes, así como para alterar, reproducir 
y adquirir ilegalmente los documentos de 
viaje utilizados para su tráfico. 

 
Medidas fronterizas y seguridad y control de los 

documentos 
 
 Con arreglo a los artículos 11 y 12 del 
Protocolo, los países convienen en reforzar los 
controles fronterizos, ejercer una vigilancia especial 
en el control de las personas y los documentos de 
viaje y/o de identidad, así como en la inspección de 
vehículos y buques. 
 
Capacitación 
 
 El artículo 14 del Protocolo obliga a los 
Estados Miembros que lo ratifiquen a impartir 
capacitación especial a los funcionarios de 
inmigración y otros funcionarios para el tratamiento 
de los migrantes ilegales, a fin de adelantarse a la 
acción de los traficantes. La capacitación tiene por 
objeto: 
 
• Detectar los documentos de viaje o de 
identidad falsificados; 
 
• Compilar datos penales, en particular para 

identificar a los grupos delictivos de los que 
se sepa o sospeche que participan en el 
tráfico de emigrantes, así como sobre los 
métodos de tráfico, la utilización indebida de 
documentos de viaje o de identidad y los 
medios de ocultamiento de los migrantes; 

 
• Mejorar los procedimientos para detectar a 

personas víctimas de tráfico en puntos de 
entrada y salida convencionales y no 
convencionales; 

 
• Dar un tratamiento humanitario a los 

migrantes y proteger sus derechos humanos. 
 
Repatriación de los migrantes víctimas de tráfico 
 

 Con arreglo al artículo 18 del Protocolo, los 
Estados Parte convienen en facilitar y aceptar, sin 
demora indebida, la repatriación de toda persona 
que haya sido víctima de tráfico y que sea nacional 
de su territorio o haya tenido con anterioridad 
derecho a residir en él. 
 
Tráfico de migrantes por mar49 
 
 El tráfico por mar no sólo es peligroso para 
los migrantes, sino que también es un asunto 
jurídico muy complejo para las autoridades, porque 
los delitos cometidos en el mar son materia del 
derecho internacional. Si bien el tráfico de 
mercaderías ilícitas, como drogas, cigarrillos y 
armas, se aborda en acuerdos internacionales, la 
trata de personas por mar y el tratamiento de las 
víctimas es un aspecto que todavía no se ha 
reglamentado. Por ello, se incluyó en el Protocolo 
un conjunto de cláusulas independientes para 
combatir el tráfico de migrantes por mar. 
 
 El Protocolo estipula que los Estados 
Miembros deben cooperar para prevenir y reprimir 
el tráfico de migrantes por mar, de conformidad con 
el derecho internacional. Las medidas previstas en 
el artículo 8 del Protocolo comprenden: 
 
• Cuando se solicite, prestar ayuda para 

detener un buque sospechoso de utilizarse 
para el tráfico de migrantes y; 

 
• Pedir autorización al Estado del pabellón para 

adoptar las medidas apropiadas, a fin de 
visitar y registrar el buque. 

 
 Además de lo anterior, en el artículo 9 del 
Protocolo se establecieron varias cláusulas de 
protección para garantizar: 
 
• La seguridad y el trato humanitario de los 

migrantes que se encuentren a bordo de un 
buque; 

 
• Que las aeronaves y los buques ostenten 

signos claros y sean identificados como 
aparatos al servicio de un gobierno y 
autorizados a tal fin. 

 
 
 
 

                                                 
49 Este punto es de especial importancia para los países europeos 
mediterráneos (por ejemplo, España) a los cuales llega una gran 
éxodo de migrantes, principalmente del continente africano. A pesar 
de la existencia de algunos acuerdos bilaterales respecto al tema, no 
ha sido posible disminuir la actividad de bandas que trafican con 
inmigrantes a los cuales muchas veces los dejan a su suerte en las 
“pateras” con las que cruzan el mar. Con este Protocolo es muy 
probable que se consigan avances sustanciosos en la detección, 
persecución y castigo de este tipo de bandas criminales. 
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El respeto y protección de los derechos 
humanos de los migrantes en el Protocolo 
 

A pesar de que el protocolo solamente 
regula una actividad específica del tema migratorio, 
el tráfico de personas, no deja de ser importante 
para el contexto de México y Estados Unidos, ya 
que existe la práctica generalizada y recurrente de 
que los migrantes sean “ayudados” a cambio de una 
compensación económica a “cruzar del otro lado”. 
Muchas veces las condiciones del trato son 
desventajosas para los que desean cruzar la 
frontera y a menudo sucede que son dejados a su 
suerte por parte de los traficantes en condiciones 
inhumanas (por ejemplo en medio del desierto o 
encerrados sin agua y ventilación en los vagones 
del ferrocarril que cruza la frontera). 
 

Sin embargo, para el objetivo de respeto y 
protección de los derechos humanos de los 
migrantes – pieza fundamental del acuerdo 
migratorio que busca afanosamente el gobierno de 
México - el protocolo aporta su granito de arena al 
tema. En el artículo 16, referente a las medidas de 
protección y asistencia,  
 

“cada Estado Parte adoptará en 
consonancia con sus obligaciones emanadas 
del derecho internacional, todas las medidas 
apropiadas, incluida la legislación que sea 
necesaria, a fin de preservar y proteger los 
derechos de las personas que hayan sido 
objeto de las conductas enunciadas en el 
artículo 6 del presente Protocolo, conforme a 
las normas aplicables del derecho 
internacional, en particular el derecho a la 
vida y el derecho a no ser sometido a tortura 
o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes” 

 
 

Y además se reafirman los compromisos 
adquiridos a quienes sean Parte de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares50, ya que en 
el numeral 5 del mismo artículo 16 se establece 
que,  
 

“en el caso de la detención de personas 
que hayan sido objeto de las conductas 
enunciadas en el artículo 6 del presente 
Protocolo, cada Estado Parte cumplirá las 
obligaciones contraídas con arreglo a la 
Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, cuando proceda, incluida la 
de informar sin demora a la persona 
afectada sobre las disposiciones relativas 
a la notificación del personal consular y a 
la comunicación con dicho personal”. 

 
Es de celebrarse que Estados Unidos, al 

ratificar este instrumento, deberá observar 

                                                 
50 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, No.8638 a 8640 

doblemente la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares.51 
 
 
Conclusiones 
 

Estados Unidos firmó la Convención y sus 
tres protocolos. México hizo lo mismo en su 
momento y ya los ha ratificado52. Sin embargo el 
Congreso estadounidense aún no ratifica la 
Convención ni los tres protocolos. El Gobierno de 
México ha instado al de Estados Unidos a que 
ratifique el protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes porque sabe que de esta forma podrá 
sentar un precedente legal para que se faciliten las 
negociaciones del acuerdo migratorio. 
 

Teniendo en cuenta los tiempos electorales 
en Estados Unidos, lo más probable es que los 
actuales legisladores estén esperando que pase el 
proceso electoral de 2004 y luego discutan la 
ratificación del protocolo.  
 

El reto será que la Cancillería Mexicana 
presione lo suficiente al gobierno de Bush para que 
si bien no se consiga el acuerdo migratorio que se 
propone, ya por lo menos se ratifique este 
instrumento jurídico que traerá grandes beneficios 
para el respeto y la protección de nuestros 
migrantes que buscan nuevas oportunidades en el 
país vecino del norte. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Al respecto vale la pena mencionar que actualmente el Gobierno de 
México sostiene una demanda, ante la Corte Internacional de Justicia, 
en contra del Gobierno de Estados Unidos por la violación de la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares motivadas del 
caso de tres mexicanos detenidos en los Estados Unidos y a los que 
no se les instruyó su derecho de solicitar la asistencia consular de su 
país. Véase Caso Avena y otros nacionales Mexicanos (México Vs. 
United States of América) disponible en línea: http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imus/imusframe.htm  Consultado el 28/09/03 
52 México ratifica el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 
por Tierra, Mar y Aire, mediante Decreto el día 10 de abril de 2003 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de esa misma 
fecha. 
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BELO HORIZONTE 

 
 

"América, não invoco o teu nome em vão. 
Quando sujeito ao coração a espada, 

Quando agüento na alma a goteira, 
Quando pelas janelas 

Um novo dia teu me penetra, 
Sou e estou na luz que me produz, 
Vivo na sombra que me determina, 

Durmo e desperto em tua essencial aurora: 
Doce com as uvas, e terrível, 

Condutor do açúcar e o castigo, 
Empapado em esperma de tua espécie, 

Amamentado em sangue de tua herança." 
 

(Pablo Neruda [1904-1973], poeta chileno)53 
 

O presente artigo expressa 
uma visão concisa e esclarecedora da 
realidade atual da América Latina. 
Através do empreendimento da análise 
(com bases em exames histórico-
políticos da região) de suas atuais 
perspectivas social, econômica e 
política, propõe como objetivos a 
fundamentação de alguns prognósticos 
e, por fim, a determinação de algumas 
bases ideais expressamente 
necessárias para a solução efetiva da 
problemática apresentada. 
 

Tal se torna um instrumento 
indispensável para o pensar analítico 
referente à conjuntura contemporânea 
da América Latina, em que podem ser 
percebidas diversas situações 
contrárias à promoção da melhoria 
social, econômica e política da região e 
de seus elementos constituintes. Desse 
vasto grupo de adversidades, podemos 
destacar alguns acontecimentos que 
adquiriram maior destaque/ênfase no âmbito das 
informações e notícias internacionais nesse início de 
século: as diversas e já, em certa intensidade, freqüentes 
crises ou ensaios de crises econômicas, cujo alvo é 
generalizado e amplamente distribuído entre as unidades 
estatais latino-americanas; as  

                                                 
53 NERUDA, Pablo. América, não invoco o teu nome em vão. In: 
NERUDA, Pablo. "Canto Geral". São Paulo: DIFEL/Difusão 
Editorial S/A, 1979. 
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situação adversa, possui um duradouro estigma de 
promessa de prosperidade e desenvolvimento, resultante 
do reconhecido potencial regional referente às suas 
disposições naturais (magnificência de recursos 
[humanos, minerais, vegetais, animais, etc.]). Tal caráter 
dualista e paradoxal é comprovado,  e também reforçado, 
pela lúgubre realidade de discrepância (cada vez mais 
intensificada). 
 

O movimento de redemocratização, responsável 
pelo estabelecimento, na maioria dos países latino-
americanos, de uma democracia política relativamente 
estável (presença de instrumentos democráticos, embora 
um tanto quanto defasados e/ou suscetíveis a 
manipulações), se mostra agora ainda mais vulnerável 
através da forte descrença nas instituições e 
representações públicas. Já a outra democracia (o ideal 
seria a não desvinculação das mesmas), jamais alcançada 
(a democracia social, realizada através da justiça e 
igualdade), se apresenta como um sonho cada vez mais 
distante e de difícil aplicação prática. O ideal de 
redemocratização foi reforçado por algumas organizações 
internacionais regionais (como a OEA e o Mercosul) 
através da criação e desenvolvimento de instrumentos 
multilaterais de manutenção da democracia. 
 

Um elemento característico determinante no 
pensamento analítico da realidade latino-americana 
refere-se ao "dilema sócio-econômico". A América Latina 
enfrente constantemente seu "desafio original e basilar" - 
a realização efetiva da coexistência entre a igualdade e 
justiça sociais e a estabilidade e a prosperidade 
econômicas. Ainda com relação aos aspectos sociais e 
econômicos, a brutal crise econômica arrasta consigo toda 
a população. Em muitos países, os seus respectivos bens 
essenciais se tornam cada vez mais inacessíveis. Do 
mesmo modo, ocorrem 
bloqueios/paralisações/inabilitações de serviços também 
primordiais. Os manifestos públicos são inevitáveis e 
observa-se o desgaste progressivo do corpo político-social 
estatal. Estando uma situação de estrago/caos já 
estabelecida ou pelo menos em ativa, resta a esperança 
de uma recuperação econômica e social, que se supõe 
gradativa e lenta. 
 

Levando em conta o desmoronamento da unidade 
da América Latina (a democracia política estável), 
podemos ampliar as prenúncias relativas à América Latina 
para as outras organizações compostas por países latino-
americanos, como o Mercosul. Com a crise e a 
desestabilização política e sócio-econômica de alguns de 
seus membros, o Mercosul tem uma perspectiva 
pessimista, podendo acarretar um esfacelamento de sua 
ordem/estrutura. Uma maneira simples e prática de evitar 
ou retardar ao máximo essa chance é o fortalecimento 
das relações político-econômicas entre seus integrantes, 
além de um sistema de assistência mútua. Tal medida 
acompanha uma tendência global característica dessa 
Nova Ordem, a da regionalização. Esta, através da 
formação e/ou fortalecimento de blocos regionais, tem 
como objetivo, entre outros, uma maior inserção e 

participação nos âmbitos da comunidade 
internacional, resultante de uma efetiva 
representação dos interesses coletivos desses 
países, legitimados pelos princípios de tais 
organizações regionais. 
 

É nesse contexto que se torna necessária a 
análise de algumas organizações  internacionais 
regionais que englobam estados latino-americanos, 
como a Organização dos Estados Americanos 
(OEA), o Mercado Comum dos Países do Cone Sul 
(Mercosul), o Pacto Andino, o Mercado Comum 
Centro-Americano (MCCA), o Mercado Comum do 
Caribe (CARICOM), a Associação Latino-Americana 
de Integração (ALADI) e o Parlamento Latino-
Americano. Essas devem significar instrumentos e 
mecanismos multilaterais de promoção de um 
sistema inter-relacional latino-americano de 
assistência mútua, mediante o compartilhamento de 
ideais e fundamentos institucionais basilares 
comuns necessários à salvaguarda da integridade e 
desenvolvimento institucionais e à promoção da 
prosperidade social, econômica e política da região. 
 

O âmbito de atuação dessas organizações 
internacionais regionais está principalmente 
vinculado à estruturação sistêmica de dispositivos 
relativos ao combate ao narcotráfico, à deterioração 
ambiental, ao terrorismo e à pobreza, bem como 
relacionados à promoção, manutenção e 
salvaguarda de aparatos democráticos, medidas de 
confiança mútua, sistemas de segurança coletiva, 
abertura de mercados (livre comércio), proteção 
ambiental (e desenvolvimento sustentável) e, 
principalmente, integração econômica. Para tal, 
essas organizações efetivam tais mecanismos por 
intermédio de princípios e normas intrínsecas ao 
âmbito de cada organização, procurando um 
embasamento jurídico-coercitivo (geração de 
coibições internacionais morais e materiais, por 
exemplo) para a realização de seus objetivos. 
 

O século XXI mostra um caminho tortuoso 
a ser seguido pela América Latina, mas, ao mesmo 
tempo, apresenta uma alternativa interessante e 
importante à mesma: a busca por uma maior 
integração entre seus membros, consolidando sua 
unidade dentro da atual ordem global (é importante 
enfatizar que se torna mais adequada e possível a 
realização desse processo através de uma 
convergência progressiva [em médio e curto 
prazos] entre os estados latino-americanos, 
inclusive através de avanços em acordos 
subregionais). Dessa maneira, a América Latina 
enfrenta como principal e determinante desafio a 
realização e satisfação de seus ideais sócio-
econômicos e políticos (bem como a posterior 
salvaguarda de tais metas alcançadas), que, aliadas 
à sua consolidação regional, proporcionarão uma 
auto-afirmação e um maior reconhecimento da 
mesma perante o Sistema Internacional. 
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ppoorr  LLuuiizz  FFeellddmmaann     

BELO HORIZONTE 
 

O artigo busca analisar a obra do compositor 
lemão Ludwig van Beethoven dentro de seu espaço 
istórico, e, a partir disso, articular uma conexão entre 
ua obra e a do artista norte-americano Andy Warhol.  

Considerado um dos mais importantes 
ompositores da história, Beethoven é reconhecido 
omo uma inquestionável e fundamental referência em 
omposição musical e amplamente celebrado pela 
eleza de suas obras. Warhol, por sua vez, não é menos 
onhecido. Artista central da Pop Art norte-americana e 
ossuidor de uma extraordinária capacidade crítica, 
roduziu uma densa obra de análise à sociedade 
onsumista de seu tempo, obra esta louvada como um 
arco na História da Arte. 

 
A percepção dos desenvolvimentos e das 

nfluências do cenário dos anos em que Beethoven viveu 
 fundamental à medida em que se percebe a 
ermeabilidade do compositor ao mesmo. 
rincipalmente, foca-se nas respostas artísticas de 
eethoven aos acontecimentos, particularmente sua 
erceira sinfonia, opus 55. Daí, parte-se para uma 
onsideração sobre a perspectiva que Warhol conferiu, 
través de seus trabalhos, ao compositor alemão. 

 
eethoven 

 
Nascido em 16 de dezembro de 1770 na cidade 

e Bonn, Alemanha, e falecido em 20 de março de 1827 
m Viena, Áustria, Ludwig van Beethoven viveu em um 
eríodo de acontecimentos centrais da História 
ontemporânea, particularmente a independência dos 
stados Unidos da América, a Revolução Francesa , as 
uerras napoleônicas, o Congresso de Viena e seus 
esdobramentos. 

Incentivado desde cedo pelo pai a tocar piano e 
 se apresentar em público, Beethoven estudou com 
aydn, mas este não suportou as tendências inovadoras 
o jovem no campo musical, que acabou encontrando, 
a efervescência cultural de Viena, então capital do 

Império Austríaco e símbolo máximo do poderio 
político da família Hapsburg, o abrigo ideal para sua 
profissão de compositor. Desde o princípio 
reconhecido como dono de um excepcional talento, 
mencionado por Mozart como um jovem de grande 
potencial, Beethoven firmou-se em Viena como um 
inquestionável representante de sua tradição musical. 
Bem sucedido financeiramente devido à venda de 
ingressos para suas apresentações e de suas 
partituras, Beethoven era sensível aos 
acontecimentos políticos na ever-changing arena 
política que era a Europa do início do século XIX. 
Republicano, desde as primeiras notícias sobre a 
Revolução Francesa se entusiasmou com a 
possibilidade de uma alternativa política à tradicional 
monarquia que dominava as potências do continente 
como a  Rússia, a Prússia e o próprio Império 
Austríaco. 

 
Em 1802 Beethoven, preocupado com 

problemas auditivos, teve diagnosticada sua gradual 
surdez. Escreveu, em um retiro na cidade de 
Heiligenstad, um testamento, que expressa sua 
revolta com a deficiência. Seu pupilo Carl Czerny 
relata que nesta época o compositor defende que há 
uma mudança nos rumos de suas composições. A 
frustração proveniente da surdez incipiente teve um 
papel importante nos aspectos gradativamente 
revolucionários inseridos em sua personalidade 
artística.  

 
Em 1803 Beethoven começou a compor sua 

terceira sinfonia, uma extraordinária peça de enorme 
significado em sua obra. Escrita em homenagem ao 
então Primeiro Cônsul da França, Napoleão 
Bonaparte, seu título inicial era Sinfonia Grande, 
Intitulata Bonaparte, que reflete a crença de 
Beethoven no líder francês como personificação de 
seu ideal de humanidade, um herói que luta pela 
eternidade do homem. Aberta por um movimento 
impactante, ao invés do tradicional segundo 
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movimento lento e melódico, a sinfonia tem como 
segundo movimento uma Marcha Fúnebre, que celebra 
a memória e os pesados sofrimentos do herói 
idealizado. Esperança e consolo surgem no terceiro 
movimento, ao passo que o quarto movimento, o Finale, 
é uma apologia ao que Beethoven metaforizava como o 
Prometeu da mitologia grega. Com trechos diretamente 
ligados à sua composição “Criaturas de Prometeu”, de 
1800, o quarto movimento da terceira sinfonia bem 
reflete o que seria a gloriosa vitória deste grande 
criador humanista contra a tirania, as pequenezas do 
homem, e a injustiça. 

 
Quando, em maio de 1804, Bonaparte se 

coroou imperador da França, Beethoven, possesso, 
rasgou a capa da já impressa partitura, concluindo que, 
então, o imperador corso não passaria de um ser 
humano capaz de sucumbir às ambições pessoais tanto 
quanto qualquer outro. Imediatamente, revisou a 
sinfonia, e seu título foi prontamente anulado. Seria 
substituído por Sinfonia Eroica, composta per 
festeggiare il sovvenire di un grand Uomo. Eroica, 
composta para celebrar a memória de um grande 
homem, traduz a frustração do compositor com seu 
maior ideal. 

 
A mudança dos padrões desde os mestres 

clássicos de Viena até a personalidade característica da 
obra de Beethoven já se expressa completamente nesta 
sinfonia, defende Volker Scherliess 54 em seu ensaio 
sobre a obra. Scherliess assinala que Beethoven 
compreendia, à época, que a função do artista não mais 
se restringia a “general feelings in the realm of 
aesthetics, culture or performance, but for the first time 
with unmistakable force placed in the foreground the 
subject of the composer himself, his feelings and his 
will”55. Daí em diante, mantendo o caráter 
revolucionário e temperamental, aprofundou-se cada 
vez mais na composição, e sofria cada vez mais com 
sua surdez. Sua quinta sinfonia, opus 67, seria marcada 
pelo mesmo caráter impactante da terceira, com um 
primeiro movimento Allegro com brio sobre o qual diria 
Beethoven que visualizava a morte batendo na porta. 
Ainda, o quinto concerto de piano, Emperor, datado de 
1810, no qual se mantém o questionamento e a 
vitalidade de Eroica, ainda que um tanto implicitamente, 
não pretende se referir diretamente a Napoleão, e sim a 
um imperador que talvez simbolize os tão ansiados 
laços patrióticos do povo alemão. Beethoven, na 
verdade, havia amadurecido nas convicções políticas, 
mas não obstante, experimentado pelos dissabores e 
desgostos das frustrações, se cercou com a música e a 
arte de seus contemporâneos alemães para desenvolver 
seu trabalho. 

 
Na Europa, as guerras napoleônicas se 

somavam, assim como as coligações de potências 

                                                 
54 Para maiores informações, ver: BEETHOVEN: Symphonies No. 1 & 3 
“Eroica”, Leonard Bernstein, New York Phillarmonic. Texto de Volker 
Scherliess. The Royal Edition, No. 3 of 100/HRH. Sony Classical. 
55 Idem. 

contra a França. Fragmentado pela disputa de poder, 
o território da Alemanha ainda esperava pelo 
movimento prussiano de algumas décadas depois, 
que o unificaria, contendo franceses a oeste e 
austríacos a leste. Exilado em Elba pelo tratado de 
Fontainebleau de 1813 após derrotado em Leipzig 
pela coligação de Prússia, Inglaterra, Rússia e Império 
Austríaco, Bonaparte voltaria para o governo dos cem 
dias em 1815 e seria derrotado ainda naquele ano 
pelas forças inglesas na cidade de Waterloo, com o 
definitivo fim de seu governo com seu exílio para a 
ilha de Santa Helena, onde morreria em 1821. O 
Congresso de Viena buscaria, ainda naquele ano de 
1815, definir as fronteiras européias após as 
investidas francesas e delimitar as fatias de cada 
potência no novo “concerto” do continente.  

 
Mas Beethoven não acompanhava 

vigorosamente os acontecimentos como outrora. Não 
se desinteressara pelo homem idealizado, tendo 
composto uma sinfonia Pastoral e ainda, no fim, a Am 
die Freunde, ode à alegria que remata com 
incomparável categoria seu trabalho. Mas o vazio 
deixado em Eroica foi uma indicação preservada.  

 
Diálogo 

 
E, tratando de obras impactantes em seu 

tempo e após ele, é interessante a análise de como 
Andy Warhol abordou Beethoven. Famoso por suas 
Marilyn Monroe ou Campbell`s Soup Can, repetidas 
ad infinitum, Warhol também pintou Beethoven, em 
obra que ilustra este artigo. O elo entre os dois gênios 
está precisamente no vazio que ambos perceberam, 
de uma forma ou de outra, na confecção de suas 
obras: o alemão, com uma sinfonia memorial a algo 
que poderia ter sido, o norte-americano com pinturas 
de sujeitos que, consumidos en masse, perdem sua 
personalidade. 

 
Ao tempo que um se retraiu e, surdo, compôs 

suas obras primas, o outro, consciente do poder do 
showbusiness que o circundava, a este se entregou, 
constantemente atacando-o com frases ácidas e 
trabalhos polêmicos. A perspectiva de Warhol sobre 
Beethoven, entretanto, fica evidente em seu quadro 
“Beethoven”: um personagem decidido, imponente, 
cercado por seu trabalho, em tom concomitantemente 
sombrio (preto) e explosivo (vermelho), exatamente 
como o compositor em sua gradual introversão 
através dos anos. Warhol, com sua linguagem típica, 
aborda Beethoven com a reverência de um grande 
admirador, impressionado, como tantos, com sua 
intensa vida de ideais e composições. Humanistas, 
sem a menor dúvida.   
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Os 60 anos da criação da Força 
Expedicionária Brasileira (1943) 

 
Por Joelson Vellozo Júnior 

 

 

“Por mais terra que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá;  
Sem que leve por divisa, esse "V" que simboliza a vitória que virá [...]”.  

Canção do Expedicionário 

1943: Em 23 de novembro de 1943, pelo Decreto-Leu 6018-A, é criada a Força Expedicionária Brasileira 
(FEB). A FEB era o instrumento pelo qual o Brasil assumiria a grandiosa missão de ser representado nos esforços 
de guerra ao lado dos EUA. O marco inicial de criação da FEB foi, no entanto, a portaria 52-49 de 09 de agosto de 
1943. “[...] Assinada pelo Ministro Eurico Gaspar Dutra, é uma espécie de pedra fundamental da FEB, juntamente 
com a aceitação, pelo General Mascarenhas de Moraes, do convite para organizar, instruir e comandar a 1ª Divisão 
de Infantaria (1ª DIE), primeira das três divisões integrantes do Corpo de Exército Expedicionário, que o Brasil 
enviaria ao teatro de operações europeu [...]”.56 

 
Antecedentes: O Brasil do final da década de 30 e início dos anos 40 é um país turbulento e incerto. O 
calor dos fatos marcava o país por dentro e por fora. O Estado Novo dirigido por Getúlio Vargas tinha em mãos um 
Brasil essencialmente agrário, economicamente dependente do exterior e com graves agitações políticas em seu 
interior.  O período do “Vargas constitucional” também caracterizou um importante momento de nossa política 
exterior: dentro do jogo da política internacional, o país viveu momentos de extrema sagacidade. Diante do 
conflito internacional, o país colocou seu neutralismo e pragmatismo a serviço do desenvolvimento. O Brasil de 
Vargas soube aproveitar-se da cada vez mais importante posição do país (principalmente do nordeste brasileiro, 
com o avanço do eixo no noroeste africano) no cenário da guerra. A evolução dos fatos levou ao rompimento de 
relações com o Eixo (28 de janeiro de 1942) e ao alinhamento com os EUA. O projeto siderúrgico brasileiro e a 
modernização de suas Forças Armadas deram o impulso para a participação nacional no conflito. Entretanto, sete 
meses foram necessários para que o Brasil entrasse formalmente na guerra, ao declarar guerra ao Eixo (22 de 
agosto de 1942). Outros doze meses foram necessários, ainda, até que o Brasil entrasse efetivamente na guerra. 
Nesses termos, a FEB assumiu seu lugar de destaque!  Criada às pressas, a FEB saiu do pensamento ao campo de 
batalha em muito pouco tempo. História parecida viveu o nosso suntuoso 1º Grupamento de Aviação de Caça, o 
Senta a Pua! Sob a tempestividade dos fatos, a expectativa do combate e a inexperiência de nossas forças, o V 
comando do Exército dos Estados Unidos da América foi quem guiou e, mais do que isso, doutrinou nossos 
“pracinhas” em território europeu. “Tratava-se, em suma, de preparar uma Divisão para a qual não havia 
disponibilidade de todas as qualificações funcionais, de adestrá-las na utilização de material que nunca tinha visto, 
segundo uma doutrina que nos era estranha”.57 E lá, “A Cobra Fumou!!!”58. A vitória brasileira foi a da superação 
sobre o medo do desconhecido, da engenhosidade sobre a inoperacionalidade momentânea, do Exército 
profissional do futuro sobre o Exército do passado.  25.5334 homens, soldados... BRASILEIROS! 

 
Desdobramentos: Há muitos que acreditam em uma grandiosa transformação engendrada pela 
criação da FEB. Acreditam em um novo país após a Guerra, em uma grande injeção de ânimo, em uma 
transformação psicológica do povo, enfim... Em um novo Brasil após sua participação no conflito! Isso é, 
entretanto, resultado de visões muito mais marcadas pela emoção do que pela observância racional dos fatos. O 
valor da participação brasileira na guerra é outro. A criação da FEB e o seu emprego em solo europeu não 

                                                 
56 COSTA, Octavio Pereira da. Trinta anos depois da Volta. O Brasil na II Guerra Mundial. 2 ed. Rio de Janeiro. Expressão e Cultura, 1977. [Pesquisa 
Iconongráfica realizada por Germannno Seidi Vidal ; Desenhos de Carlos Scliar; Rio de Janeiro, 1977] ISSBN: 940.541.981 
57 Idem 
58 Assim como “Senta a pua!” é marca do 1º Grupamento de Aviação de Caça, a “A Cobra fumou” é marca registrada da nossa 1º DIE. O símobolo da 
divisão também remete a essa marca.   
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representaram apenas os desdobramentos de uma política exterior que se percebia altaneira. Na verdade, ela deu 
seqüência à própria reinvenção do Exército Brasileiro (EB). Das crises internas, das revoltas tenentistas e da 
fragmentação interna de todo o Exército nas décadas de 20 e 30, a reorganização do EB foi durante décadas o 
imperativo da força contra uma marca profunda de politização e da ausência de um “norte”.  A FEB não eliminou o 
histórico envolvimento militar na política. Tão pouco apresentou o “norte” que se buscava. Todavia, ela mostrou os 
passos da profissionalização de um exército até então pouco coeso e muito amador. A FEB é o grande marco 
divisor de dois diferentes momentos na história militar brasileira. Se não para o Brasil como um todo, certamente 
para o EB. O amadurecimento, a profissionalização e o incremento da força de coesão de um novo exército ligam-
se dia após dia ao 23 de novembro de 1943. “Pracinhas” que não venceram apenas o inimigo. Eles venceram o 
seu próprio exército! Ao contrário das grandes figuras do Exército brasileiro que muitas vezes foram remédios para 
crises patológicas, curativos transitórios para o estancamento de graves fissuras e símbolos de evangelização e de 
adestramento com o culto ao militar, as “pequenas figuras” da FEB (tantas vezes esquecidas) são, ao mesmo 
tempo, o passado glorioso e o presente moderno do Exército Brasileiro. 
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