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Editorial 

OOss  1155  ddee  HHaaiiaa  ee  ooss 
PPooddee  aa  CCoorrttee  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  JJuu
oo  CCoonnsseellhhoo  ddee  SSeegguurraannççaa  ddaa  OONNUU

 
 
Elemento fundante das relações 

internacionais como as conhecemos, a ausência de 
uma autoridade central instituída que exerça, material 
ou formalmente, as vezes de governo mundial ou de 
salvaguarda de última instância dá o tom dos padrões 
de comportamento dos atores internacionais. Do 
interesse nacional como guia de ação 
estatal, passando pelo exercício de 
arbitrariedades de Estados inflados de 
recursos de poder, às tentativas 
cooperativas e diplomáticas de regulação 
jurídica e multilateral da vida 
internacional, a anarquia internacional é 
um dado permeando as relações 
internacionais – a um só tempo, origem 
da engenharia de funcionamento do 
sistema e constitutivo da identidade das 
unidades soberanas estatais e de demais 
atores. Compreensivelmente, esta 
realidade reproduz-se também no plano 
legal, de onde, além de refletida a 
evidente ausência de uma instância 
judiciária superior capaz de julgar e 
garantir o cumprimento das normas 
vigentes, pode ser observada uma certa 
imprecisão na definição da hierarquia das 
instâncias existentes.  
 

Como sabido, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e a Corte 
Internacional de Justiça são duas das 
principais instâncias das quais emanam o 
Direito Internacional Público no âmbito do 
Sistema ONU e no quadro das relações 
internacionais contemporâneas. 
Entretanto, não estão  positivados 
quaisquer termos que definam o relacionamento entre 
ambos, nem na Carta da ONU, tampouco no Estatuto 
da Corte. Como lidar, então, com decisões 
potencialmente conflitantes originadas da Corte e do 
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??  

Conselho? Os poderes do Conselho
são limitáveis? Cabendo ao Conse
legislativo, e, à Corte, judiciário, há
sistema de checks and balances 
Enfim, pode a Corte exercer control
as decisões do Conselho?  

 
 

Os perfis e as com
Corte e do Conselho
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preconizam obrigatoriedade legal dos Estados em 
cumprir as decisões proferidas. 
 

Não restam dúvidas de que a Corte é um 
tribunal judiciário. E o Conselho? Cumpre somente 
papel de arena política ou arvora questões legais? A 
Prof. Christine Gray pensa que “the Security Council 
clearly has an important role, but there is 
controversy as to whether its findings are conclusive 
to legality, illegality, and as to the content of the 
applicable norms.”1 
  

Postos em paralelo, cumpre sublinhar que, 
conquanto sejam presumivelmente a Corte um órgão 
jurídico e o Conselho político, fato é que o Conselho 
de Segurança também delibera sobre questões legais, 
prescreve ações legais, abre 
jurisprudência/precedente e suas decisões 
vinculatórias são categorizadas como fontes de Hard 
Law. Não obstante, enquanto os 15 da Corte são 
juízes, supostamente desvinculados de ligações 
políticas e nacionais, os 15 do Conselho são os 
próprios Estados; por mais multilateral e 
diplomaticamente que atuem, não estão descuidando 
de seus interesses nacionais; hipoteticamente, 
carregam o desejo político da comunidade de nações. 
Portanto, ao passo que o Conselho transita entre as 
condições de fórum político de deliberação e instância 
jurídica, as decisões da Corte incorrem no risco de 
carecer suporte político para sua aplicação, 
dependendo (não diferentemente do Conselho) da 
anuência e interesse dos Estados para ver seus 
termos materialmente cumpridos. A diferença básica, 
porém, é que enquanto as decisões da Corte ficam à 
mercê de sua aceitação por parte dos Estados, as do 
Conselho emanam dos próprios Estados.  
 

Clarividente mostra-se, desta forma, o 
caráter ambivalente e ambíguo tanto do Conselho, 
equilibrando-se na corda bamba entre a legalidade e 
os interesses políticos, quanto o engessamento da 
Corte ao plano legal, freqüentemente prescindindo de 
uma ligação com o mundo real com o qual lida. 

 
 

Onde termina o de um começa o do outro? 
 

Com a flama de vida acesa pelo fim da 
Guerra Fria e pela Guerra do Golfo I, o Conselho de 
Segurança passou a gozar de intensa atividade em 
seus salões e corredores, diferentemente do que 
havia sido retratado pelos anos precedentes. Os 
números de resoluções aprovadas e de operações de 
paz empregadas comprovam o argumento. Com 
efeito, tornou-se temerário, por parte de Estados não 
representados diretamente dentro do órgão, um certo 
despotismo dos 15 presentes nos assuntos de paz e 
segurança internacionais. Trazer transparência, 
accountability e respeito aos dispositivos jurídicos da 
Carta da ONU, de seus outros documentos e os freios 

                                                 
1 GRAY, Christine. International Law and the use of force. New York: Oxford 
University Press, 2000. p. 10. 

morais do direito consuetudinário internacional 
pareceu então ser mister para continuar a dotar o 
Conselho não só de importância política e eficácia, 
mas também de controles para garantir a legalidade 
e a legitimidade de suas decisões. Discussões sobre 
a legalidade, sobre a ausência de consentimento 
das partes envolvidas no emprego de uma 
operação, sobre uma possível doutrina de 
intervenção humanitária e de engajamento 
multilateral em conflitos essencialmente intra-
estatais consumiram um bom volume de 
argumentações sobre o escopo de atuação do 
Conselho dos últimos anos. “The problem has 
shifted from one trying to get the Council work as it 
was intended, to one of trying to control the work of 
the Council”, resume Dapo Akande. 

 
Os poderes do Conselho de Segurança são, 

sim, limitáveis, em termos que, se não observados, 
tornariam quaisquer resoluções paradoxais, 
improcedentes em si mesmas, destituídas de sua 
razão ontológica e carentes da legitimidade que 
sustenta a própria tomada de decisões multilaterais. 
Com efeito, os princípios e propósitos da Carta das 
Nações Unidas, o Direito Internacional lato sensu 
(se não em desacordo com a Carta) - sobretudo os 
princípios jus cogens (cogentes, absolutos, 
universalmente obrigatórias e  não-derrogáveis) e 
as obrigações erga omnes (obrigações universais e 
generalizadas) - e o respeito aos direitos humanos 
(ao menos aqueles elencados nos grandes tratados, 
quais sejam a Declaração Universal e os dois Pactos 
da ONU) são as principais amarras refreando a já 
ampla discricionariedade do Conselho no 
desempenhar de sua missão.2 

 
Mas, afinal, a pedra de toque do Conselho 

de Segurança é preservar a lei ou assegurar a 
ordem? Foi ponderado pelo aclamado e criticado 
jurista Hans Kelsen, não todo destituído de razão, 
que “the purpose of the enforcement action under 
Article 39 is not to maintain or restore law but to 
maintain and restore peace, which is not necessarily 
identical with the law.”3 

 
Como resolver a equação? Nesse sentido, 

cumpre ressaltar que o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas não é uma autoridade soberana, 
porquanto não deixe de ser sujeito de Direito 
Internacional, submetido aos ditames da lei,  não 
diferente da ONU ou dos Estados-membros. Outros 
argumentos de autoridade (em geral, externados 
por juízes da mesma CIJ) advogam pela tese de 
limitação de poderio do Conselho: questões de 
titulação e delimitação territorial, por exemplo, 
também não se enquadram na sua alçada, dado 

                                                 
2 Cf. AKANDE, Dapo. The International Court of Justice and the Security 
Council: is there room for judicial control of decisions of the political organs of 
the United Nations? In International and Comparative Law Quarterly Vol. 46, 
1997 pp. 309-343. 
3 KELSEN, Hans. The Law of the United Nations: a critical analysis of its 
fundamental problems (1951), p. 294. 
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que a função capital do órgão é prezar pela paz, não 
moldar a ordem internacional.4  

 
À luz da fila dos argumentos expostos, 

podem, destarte, os 15 de Haia ensaiar exercer 
controle judicial sobre os 15 de Nova York? 

 
A limitação de direitos do Conselho não 

implica que a Corte possa exercer autoridade judicial 
sobre o mesmo e decretar ao seu sabor efeito ultra 
vires das resoluções. 5 Como já dito, a Carta ou o 
Estatuto não fazem referência à possibilidade de 
revisão judicial das decisões dos órgãos políticos da 
ONU. Fato é que a própria Corte é bastante relutante 
em anular as decisões do Conselho, em tornar suas 
resoluções juridicamente inválidas e dar sinais de que 
exerce papel de última instância do Direito 
Internacional. Em dois casos clássicos, foi desnudado 
o conflito de hierarquias aqui posto em tela: a 
autoridade, legitimidade e extensão dos poderes do 
Conselho de Segurança foram efetivamente postos 
em dúvida perante a Corte Internacional de Justiça, 
sem, contudo, a Corte ter ousado chocar-se com o 
Conselho.  

 
No caso Lockerbie (Questions of 

Interpretation and Application of the 1971 Montreal 
Convention Arising from the Aerial Incident at 
Lockerbie), quando Estados Unidos e Reino Unido 
demandaram que a Líbia entregasse dois de seus 
nacionais sediados em solo líbio às autoridades norte-
americanas ou britânicas por alegada 
responsabilidade na explosão terrorista do avião 
comercial PAN AM 103, derrubado em Lockerbie, e o 
Conselho de Segurança emitiu a Resolução 731 
(1992), urgindo o governo a responder à solicitação, 
as autoridades líbias entraram com um pedido na 
Corte Internacional de Justiça alegando que 
Washington e Londres estavam em “desacordo 
material” com os tratados que regem a  aviação civil 
internacional. Na ausência de cumprimento da 
primeira determinação, o Conselho expediu então a 
Resolução 748 (1992), que impôs sanções à Líbia. O 
governo líbio novamente interpelou, alegando que a 
resolução do Conselho era inválida uma vez que o 
artigo 39 (sanções econômicas) não pode ser 
invocado quando de ameaça à paz (somente quando 
de rompimento da paz e/ou ato de agressão). A 
decisão da Corte foi por entender que a obrigação do 
governo líbio era anuir com a determinação do 
Conselho de Segurança e que a Carta da ONU 
superava a força de qualquer tratado de aviação civil.  
 

No caso Bósnia-Herzegovina (Application of 
the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide), a Bósnia solicitou à Corte que 
a excluísse do regime de embargo de armas que vigia 
sobre toda a ex-Iugoslávia, quando da erupção do 
conflito balcânico, de forma que os bósnios pudessem 
oferecer alguma resistência militar, fazer valer seu 

                                                 
4 ICJ Report (1971), 6, 294. 
5 Cf. AKANDE. Op. cit supra (2). 

direito à autodeterminação e impedir um genocídio 
contra seu povo. A Corte não se intitulou 
responsável pela matéria e fez valer a determinação 
vigente, até que os Acordos de Dayton levaram à 
Resolução 1.021 (1995) e à suspensão do embargo 
às partes.     
 
 Em ambos os casos, como visto, foram de 
fato solicitadas revisões judiciais dos termos das 
resoluções do Conselho; entretanto, em ambos os 
casos, a Corte, em seu entendimento jurídico, 
decidiu por não suplantar a autoridade do Conselho. 
O comentário da Prof. Gray reforça a percepção: 
“To date, the International Court of Justice has 
avoided a categorical answer to the sensitive 
question as to whether it may allow judicial review 
of the Security Council.”6  
 

No cômputo geral, a Corte está 
devidamente autorizada a responder 
questionamentos de ordem legal nas relações 
internacionais, especialmente no que tange à 
emissão de advisory opinions. Reside, contudo, a 
necessidade de sensibilidade da CIJ, a despeito de 
sua indispensável apolitização, quanto às 
conseqüências políticas e materiais de sua 
desautorização. De todo, a despeito da opinião da 
Corte, a vinculação mandatória que uma resolução 
do CSNU prevê não encontra resistência de 
dispositivos jurídicos internacionais impeditivos, 
porquanto a Corte só exerça obrigatoriedade em 
casos de solução de litígios (quando as partes 
consentem em submeter-se à autoridade da Corte 
quanto ao caso específico) e não implica 
necessariamente, portanto, o cumprimento por 
parte dos Estados, ao passo que as decisões do 
Conselho implicam.  
 

 
Na corda bamba, entre a sanção da toga e a 
ferida da espada 
 

Brevemente, tentou-se demonstrar aqui é 
que embora a confluência teleológica de Corte e 
Conselho sejam o bem-estar e a preservação da 
paz da comunidade internacional, suas 
características e composições podem colocá-las em 
conflito, em um cenário onde não existe definição 
de hierarquia entre ambos. 
 

Não se faz árduo constatar o dilema da CIJ: 
um advisory opinion ou mesmo uma eventual 
sentença de um caso contencioso que determine a 
invalidade jurídica de uma decisão do Conselho de 
Segurança imputa o risco de solapar a credibilidade 
de uma instituição cujas decisões são, em tese, a 
última palavra em paz e segurança internacional e 
que está, no limite, respondendo ao desejo da 
comunidade das nações ali representada. Desta 
forma, um eventual preciosismo jurídico-
procedimental ou hiato entre brecha legal e 

                                                 
6 GRAY. Op. cit supra. (1), p. 10.  
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realidade política, em detrimento da utilidade maior, 
incorre o risco de desestimular a atividade multilateral 
e abrir precedentes para arbitrariedades fora de 
quaisquer amarras multilaterais e legais. Por outro 
lado, em crises porvindouras, pode incentivar os 
membros do Conselho a ter a lei em alta conta antes 
de sedimentarem suas decisões. 

 
É fundamental evitar que situações como 

esta, de ordem jurídica-institucional - circunspectas 
em geral ao método, em detrimento à substância, 
embora com potenciais conseqüências políticas e 
diplomáticas –, coloquem em risco o funcionamento 
do Direito Internacional e dos esforços de regulação 
da vida internacional. Para tanto, um breve 
receituário pode ser adotado, começando, por 
exemplo, por uma maior interação e diálogo entre 
Conselho de Segurança e Corte, de forma que as 
resoluções não sejam questionadas em sua validade 
e, hipoteticamente, decretadas improcedentes 
juridicamente depois de adotadas. O próprio CSNU 
detém a prerrogativa de solicitar opiniões consultivas 
à CIJ quando julgar necessário. Outras medidas 
poderiam incluir a própria democratização de acesso 
ao Conselho de Segurança, por meio da tão debatida 
reforma, na medida em que outros Estados de peso, 
porta-vozes de suas regiões ou de sua clivagem 
político-econômica, possam auferir maior 
representatividade e legitimidade às suas decisões.  
 

 Ao final, é possível extrair de uma questão 
aparentemente técnica como esta uma linha de 
raciocínio sobre a turva fronteira que separa poder e 
lei no sistema internacional. Face à sua natureza 
anárquica e ausência de uma salvaguarda de última 
instância, é tarefa ingrata traçar uma linha donde 
termina o direito e começa a política, e vice-versa. 
Com efeito, não são infundados, embora também não 
também completamente procedentes, os argumentos 
que apontam para a instrumentalização do direito em 
função do poder nas relações internacionais ou, ainda 
mais pronunciadamente, da fragilidade dos livros de 
lei face à força dos canhões. Se a regulação da vida 
internacional por via das Organizações Internacionais 
é um “dever ser”, uma aspiração, um desejo, um 
caminhar, um meio legítimo para garantir a paz, 
segurança, direitos dos sujeitos e vigência de 
contratos da comunidade internacional, deve ser 
levado em conta, por um lado, que as minúcias e 
tecnicalidades dos 15 de Haia não coloquem barreiras 
ao gerenciamento de crises dos 15 de Nova York; por 
outro, que a vontade dos delegados de Nova York de 
chegar a um bem presumivelmente comum não faça 
da lei meramente uma pilha de livros e papéis 
atolados nas prateleiras dos juristas de Haia.   
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Um ano d'O Debatedouro 
 
 
"Quero parabenizá-los pelo aniversário da publicação. Dizem que todo começo é difícil, mas creio que talvez seja ainda 
mais difícil a continuidade, a permanência. É bem verdade que no início os recursos são poucos e há pouca confiança 
naquilo que está apenas começando, mas é também verdade que, no início, o que falta em recursos geralmente sobra 
em entusiasmo. Depois de algum tempo, no entanto, geralmente vamos tomando contato com decepções e com a 
dificuldade de sermos compreendidos e também de compreendermos as mudanças à nossa volta, e manter o 
entusiasmo por longo tempo não é tarefa fácil. No entanto,  apenas a permanência pode transformar uma iniciativa num 
referencial. A reflexão em qualquer campo de estudo vai ganhando maturidade quando esses referenciais vão surgindo 
e, a meu ver, 'O Debatedouro' vai se afirmando como um referencial cada vez mais importante em nossa área. 
Parabéns!" 
  
Eiiti Sato, professor universitário 
Brasília, DF, Brasil 
 
 
"Em nome da Federação Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais – FENERI parabenizo a toda equipe do 'O 
Debatedouro' pelo aniversário de um ano de publicação. O projeto é apaixonante e um acontecimento importante para a 
nossa área. Eu fiquei deslumbrado pelo trabalho desde que o li pela primeira vez, pela qualidade, pelo conteúdo e pela 
facilidade de seus articulistas em lidar com as palavras. A FENERI, que existe há sete anos, encontra-se em um estado 
de formação e consolidação de suas atividades, buscando sempre fortalecer tudo o que há de melhor em nossa área, 
entre eventos e publicações. 'O Debatedouro' não foge à regra, sempre foi um projeto que a FENERI admirou, e que 
busca divulgar e fortalecer. Assim como a FENERI e outros projetos da área, o 'O Debatedouro' destaca-se pelo 
empreendedorismo de sua equipe, assim como pela dedicação e a perseverança com o trabalho, sempre sustentado por 
voluntários. É por isso que a FENERI acredita no sucesso de 'O Debatedouro', publicação que já nasceu entre as 
melhores do Brasil em nossa área. É com imensa satisfação que celebramos nossa parceria." 
 
Thiago Domingues, presidente da FENERI 
Florianópolis, SC, Brasil 
 
 
"Parabéns pelo sucesso e, principalmente, pela manutenção da qualidade dos textos publicados durante todo seu 
primeiro ano de existência." 
  
César Martins Reis, técnico em comércio exterior 
São Paulo, SP, Brasil 
 
 
"Parabéns pelo marco de 1 ano com a revista! Que muitos outros anos venham e vocês continuem com a mesma força, 
perseverança e determinação demonstradas até agora!!!" 
 
Renato Orozco, gestor público 
Tóquio, Japão 
 
 
RESPOSTA DA EDITORIA: Agradecemos a todos os leitores pela gentileza das palavras e, sobretudo, pelo incondicional 
suporte neste um ano de existência. Fica a promessa de um empenho cada vez maior no sentido de nos conformarmos 
às altas expectativas e exigências desta nossa comunidade luso-latino-americana de estudo das Relações Internacionais. 
A todos, o nosso muito obrigado. 
 
 
 

 

   C@rtas dos leitores 
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Publicação de artigos 
 
 
"Gostaria de saber o que é necessário ser feito ao enviar artigos a fim de serem publicados n'O Debatedouro." 
 
Francisco Eduardo Lemos de Matos 
 
 
"Estou escrevendo para vocês para tirar algumas dúvidas em relação aos textos que vocês publicam. 
1º: Os artigos são científicos ou são ensaios? 
2º: No caso de serem científicos, qual é a metodologia que vocês utilizam para a publicação (quantas páginas em média 
o texto deve ter, tipo de letra [fonte], o tamanho da fonte, e o espaçamento entre linhas)?" 
 
Moises Krieger, estudante 
Brusque, SC, Brasil 
 
 
RESPOSTA DA EDITORIA: Os artigos remetidos para publicação à Editoria d'O Debatedouro deverão ter natureza 
opinativa (ensaios), não sendo vedada ou favorecida qualquer abordagem teórico-metodológica em especial. A 
construção e a exposição dos argumentos fica, assim, a livre critério e arbítrio do autor, incidindo sobre o próprio 
integral e irrestrita responsabilidade pelas opiniões ou posições assumidas neste veículo.  
 
Os textos não deverão ultrapassar o limite superior de 15.000 caracteres (sem espaços) ou 2.500 palavras. Não há 
regulamentação quanto ao tema, contanto que se verse sobre algum aspecto das relações internacionais, 
contemporâneas e/ou pretéritas. Os artigos deverão, adicionalmente, obedecer aos seguintes padrões de formatação: 
letra "Verdana", tamanho "8,5", espaço simples entre linhas, espaço duplo entre parágrafos, notas de texto inseridas no 
rodapé das páginas. No concernente aos demais critérios de formatação (margens, citações etc.), seguir convenções da 
ABNT. Juntamente ao artigo, incluir pequeno resumo (100 palavras), trecho a ser destacado na publicação e breve lista 
das palavras-chave (no mínimo 5, no máximo 10) respeitantes ao texto.  
 
Por fim, os textos deverão ser enviados ao e-mail odebatedouro@odebatedouro.com.br, acompanhados de foto de 
rosto digitalizada do seu autor, para efeito de diagramação, e breve descrição de curriculum vitae. É resguardada a 
discricionariedade dos editores quanto à aprovação (ou não) do texto para publicação nas edições regulares de O 
Debatedouro. Agradecemos, desde logo, todo o interesse manifesto pela publicação. Escrevam-nos!      
 
 
Erramos... 
 
No Editorial da edição n.º 36 d'O Debatedouro, de 12 de outubro de 2003, página 02, onde se lê: "Dois jovens, dois 
destinos. Duas escolas bastante distintas. Duas tradições, a do Direito Romano-Germânico e a do Civil Law (...)", leia-
se: "Duas escolas (...), a do Romano-Germânico e a do Common Law." Como é sabido, a tradição jurisprudencial ou 
Common Law (de origem anglo-saxã) opõe-se à tradição romano-germânica, também conhecida como napoleônica ou 
Civil Law. 
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AA  ssoobbeerraanniiaa,,  eessssaa  eessttrraannhhaa  

Refletindo sobre os alicerces da análise em R
Internacionais (Parte II) 

 
 

AA  SSiimmuullaaççããoo  ddaa  SSoobbeerraanniiaa  
  

Cynthia Weber, em “Simulating Sovereignty”7, 
efetua análise crítica do conceito de Soberania. O 
conceito é associado aos próprios alicerces do 
pensamento sobre a Política (e as Relações 
Internacionais), sendo, pois, fundacional. Entretanto, 
Weber afirma que seu significado não é 
claramente determinado na disciplina, 
assumindo feições perenemente 
ambíguas. Para muitos autores, tal 
ambigüidade não constitui problema - 
eles abordam a Soberania “como se esta 
tivesse sido determinada”, prosseguindo 
com suas argumentações. Para a autora, 
esta atitude de “silêncio teórico” suscita 
alguns problemas de profundas 
conseqüências para as Relações 
Internacionais: 
 
1) Desprezo pela historicidade do 
conceito de Soberania. Uma análise 
histórica nos revela a existência, em 
diferentes contextos espaço-temporais, 
de Soberanias associadas a diversos 
agentes 8. A estas diversas Soberanias 
corresponderiam diferentes escopos de 
ação dos agentes a ela associados. Na 
Modernidade, a Soberania está na base 
do que temos como o Estado nacional; 
 
2) Daí constatação do conceito de Soberania como um 
locus de disputa política, dado que dele deriva o próprio 
conceito de Estado. Definir o Estado como entidade 
política – sua identidade – implica estabilizar a 
Soberania de determinada forma (por exemplo, 
transladando-a do corpo místico do Rei para uma 

                                                 
7 WEBER, Cynthia. Simulating Sovereingty: Intervention, the State and Symbolic 
Exchange. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
8 Vide artigo anterior desta coluna, n’O DEBATEDOURO 37 

comunidade política). A Soberan
constitutivo (“escrita”) do estado;
  
3) Desta forma, “deixando de 
conceito de Soberania, os 
Internacionais fecham os olhos pa
questões políticas para a autora

Soberania é fixado 
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9 BULL, Hedley. The Anarchical Society. New Y
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luz de normas coletivas para uma comunidade 
interpretativa. Entretanto, análises tradicionais guardam 
silêncio a respeito da criação das referidas normas, bem 
como têm agentes e comunidades interpretativas como 
um a priori (literalmente, existem “por definição”). 

 
Em sintonia com o pensamento construtivista, 

Weber afirma que as práticas dos Estados têm efeitos 
constitutivos (reconstituem identidades de Estados e 
comunidades interpretativas). Weber ainda questiona a 
suposição de que haveria um Estado constituído 
previamente como uma identidade soberana (que pode 
falar e se responsabilizar por seus cidadãos no plano 
internacional, representando-os), sendo a Soberania a 
fronteira entre a inclusão dos ‘insiders’ e exclusão dos 
‘outsiders’, fixando os Estados e a sociedade que estes 
conformam. Com a flagrante 
“transnacionalização”/“globalização” atual, afirma a 
autora, as fronteiras entre comunidades domésticas e o 
plano internacional são cada vez mais tênues 
(permeáveis). O conceito de Soberania, pois, revela-se 
o bastião de uma clivagem “artificial”, relativa à 
construção de um “self” autônomo. Ela é o fundamento 
de uma lógica representacional. 

 
A empreitada da autora não restringe seu 

escopo ao trato do conceito da Soberania. Aspirando a 
lançar luz sobre características fundamentais das 
Relações Internacionais hodiernas, Weber se propõe a 
desconstruir a Soberania, à luz do pensamento pós-
moderno, questionando as fundações históricas da 
autoridade soberana para daí derivar uma crítica das 
formas de representação em geral e da representação 
da Soberania em particular (Soberania como elemento 
definidor da identidade - “self” - dos Estados). Lançando 
mão de debate pregresso no campo da Filosofia da 
Linguagem (como a quase totalidade dos autores pós-
modernos), Weber afirma que, tratando com a 
Soberania, torna-se inexorável proceder à substituição 
da lógica da representação (na qual há referências e 
indicadores destas referências claramente demarcados) 
pela lógica da simulação (na qual não há acesso às 
referências, mas cadeias de indicadores 
intercambiáveis). Análises tradicionais do conceito de 
Soberania trabalhariam com a lógica da representação, 
fixando-a. Weber afirma que a busca por referências 
seria um suposto que afeta nosso pensamento acerca 
da Soberania. Dessa forma, torna-se claro o “silêncio 
teórico” disciplinar sobre o conceito.  

 
Para Weber, há elementos suficientes para 

motivar a idéia da inviabilidade da lógica da 
representação, na qual a comunidade política doméstica 
é tida como referência e o Estado como seu indicador 
(Soberania como elemento mediador). Tal lógica torna-
se inadequada e inaplicável num mundo de “fronteiras 
móveis e porosas”. “Insiders” e “outsiders” tornam-se 
crescentemente indistinguíveis, aliados a fluxos 
transnacionais cada vez mais expressivos, tornando 
difícil precisar a comunidade doméstica à qual o Estado 
“se referiria”.  Ademais, agentes dentro e fora dos 
Estados questionam a representatividade destes 
(movimentos separatistas) ou colocam em xeque o 

monopólio do uso legítimo da força e a garantia da 
segurança das comunidades domésticas, abrindo brechas no 
“contrato social” (grupos terroristas).  

 
Tais constatações não se coadunam com a lógica da 

representação. Uma vez que esta cessa de funcionar, entra 
em ação a lógica da simulação. Se não há uma referência 
(uma “âncora” da Soberania) clara, ela terá que ser criada 
(do contrário, a própria autoridade política estará em 
xeque). Daí, como as tradições de Hobsbawn, os referentes 
da Soberania, fluidos através dos tempos, serem 
“inventados”. Importante notar que as intervenções são 
momentos em que a “produção de referentes” para a 
Soberania é questionada de forma cabal. A Soberania é 
desestabilizada. Práticas constituídas são contestadas. O 
complexo Soberania-intervenção também está, pois, em 
constante mutação. 
 

Weber, enfim, afirma que a Soberania deve ser 
vista como uma questão em aberto (o próprio Estado e seu 
escopo de ação são fluidos). Não há como se posicionar a-
historicamente com respeito a questões de Soberania e 
Intervenção. A lógica de representação não pode ser 
tomada como ideal regulador do discurso (tendo-se que ela 
depende do emprego criativo de recursos simbólicos que 
não são inesgotáveis) –, uma vez esgotado o arsenal de 
diferentes empregos de recursos simbólicos, a lógica da 
simulação torna-se predominante.  
 
AA  SSoobbeerraanniiaa  ccoommoo  ““âânnccoorraa  ddaa  ssuubbjjeettiivviiddaaddee””  mmooddeerrnnaa  
 

David Campbell inicia seu artigo “Political Prosaics, 
Transversal Politics and the Anarchical World” 10 apontando 
a incapacidade estrutural das narrativas políticas modernas 
de mapear a totalidade social dos dias que correm. Daí 
deriva a necessidade de soluções alternativas, considerando 
inicialmente a proposta feita por Fredric Jameson, de uma 
“Estética Geopolítica” 11. Jameson, tomando a Política como 
Arte, aponta uma solução estética para expressar a 
interseção entre os planos ontologicamente incomensuráveis 
do sujeito individual e das redes múltiplas da ordem social 
em que este se localiza. Dentre as formas de Arte, o Cinema 
seria uma forma privilegiada para a justaposição de “itens 
locais do presente”, expressando a “ausente, não-
representada totalidade” social pós-cosmológica. Tal 
proposta constituiria um passo além da “pedagogia 
cognitiva” moderna, que provia ao sujeito sua localização no 
“sistema global”. Jameson, em contrapartida, oferece uma 
busca pela expressão da fluidez pós-moderna 
(especialmente no plano econômico - “capitalismo da 
informação e das redes”), criando um novo modo de 
representação. 

 
Campbell, no entanto, critica Jameson com 

veemência, uma vez que este insere uma nova visão da 
realidade num esquema convencional, mantendo “um 
espaço multinacional como lócus da Política”. Crítica 
adicional refere-se à consideração de Jameson do 

                                                 
10 CAMPBELL David.  Political Prosaics, Transversal Politics, and the Anarchical World. 
Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. SHAPIRO, M & ALKER, H.. 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.  
11 JAMESON, Fredric. The Geopolicical Aesthetic: Cinema and Space in the World System. 
Blloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992. 
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Capitalismo como a “totalidade ausente” pós-moderna. 
Campbell aponta que daí Jameson deriva certezas que, 
num contexto de contingência e ambigüidade, podem se 
mostrar equivocadas. 

 
Em seguida, Campbell argumenta ser 

necessário substituir a Geopolítica (que irmanaria 
Jameson aos modernos) por uma Cronopolítica (ou 
alguma combinação de ambas) capaz de mapear a 
totalidade do real. Tal substituição seria especialmente 
dramática nas Relações Internacionais – seria uma das 
tarefas precípuas da disciplina, dado que esta tem que 
lidar com diversas acelerações e contingências não-
territoriais que impactam a Política – fluxos que 
contestam as fronteiras, rearticulam espaços e 
reformam identidades. O autor afirma que a 
“Hegemonia do Espaço nas Relações Internacionais” 
torna a disciplina crescentemente irrealista... 

 
Fazendo profunda crítica às teorias de Relações 

Internacionais, Campbell aponta que estas tentaram 
lidar com a mudança profunda 
(“transnacionalização”/”globalização”) via adaptação, 
numa lógica de análise na qual o Espaço tem primazia. 
As teorias de Relações Internacionais tentam inovar, 
mas mantêm os alicerces de suas análises intactos – a 
Soberania como princípio organizador ao redor do qual 
o conhecimento pode ser construído (o Estado como 
lócus da Política, afirmação presente mesmo na 
caracterização de outros agentes). Derivam desta 
manutenção as seguintes conseqüências: 
 
1) Os agentes são separados e anteriores aos 
relacionamentos nos quais estão implicados; 
2) A Agência se resume ao emprego de recursos de 
poder (sumamente materiais, ocasionalmente 
simbólicos) sobre outros agentes; 
3) O problema agente-estrutura é resolvido com 
agregação de variáveis adicionais ao invés de ensejar 
reflexão sobre os fundamentos da agência.  
 

Campbell nos pergunta: por que as teorias de 
Relações Internacionais adotaram esse rumo? O autor 
nos responde: mesmo autores inovadores (John Ruggie 
e Alexander Wendt) não levaram sua argumentação a 
seus limites, marcados em suas análises por um mal-
disfarçado conservadorismo, pendor “científico”, 
herança racionalista (logocêntrica) e rejeição apriorística 
do pensamento pós-moderno como “irracional”, 
derivando para uma conciliação a meio caminho com o 
mainstream.  

 
Campbell associa às Relações Internacionais uma 

“ansiedade cartesiana” – que conduz a disciplina à 
manutenção da Soberania territorial como referência 
logocêntrica. Argumentos não são levados até suas 
conclusões lógicas deliberadamente, pois se pensa que 
assim se impede que seja dissolvida a própria referência 
da Política (o Estado), num “racionalismo estreito” que 
restringe as possibilidades interpretativas da Política 
mundial na Pós-Modernidade. Antes que prossigamos, 
importante sumarizar o que Campbell considera como 
sendo o contexto da Pós-Modernidade: 

 
1) Discursos e práticas destotalizados, descentrados e 
fragmentados; 
2) Referências múltiplas e dependentes do contexto, em 
contraposição a referências unas, absolutas; 
3) Espaços e experiências temporais seqüenciais são 
definidas por fluxos; 
4) Erosão da Soberania ou dos “macro-poderes” sobre a 
sociedade combinada com a difusão de micro-poderes 
“disciplinares” no interior da sociedade. 
  

Campbell recupera dois conceitos de um dos 
pensadores mais identificados com a Pós-Modernidade 
(Jacques Derrida 12) – a Metafísica da Presença e o 
Logocentrismo – para qualificar a Soberania como “presença 
(e o deleite na presença)”. Nas Relações Internacionais, a 
“ordem do mundo” deriva de conformidade a “princípios 
primordiais”. O mundo é apreendido via diferenciação e 
normatização da contingência em termos de uma 
compreensão hierárquica de clivagens duais: 
Soberania/anarquia, agente/estrutura, doméstico/externo 
etc. (Logocentrismo). A Soberania é uma "Presença" 
transcendental, visto que ela é o centro de decisão que 
preside um “self” uno e consolidado. À Anarquia 
corresponde tudo aquilo que não pode ser assimilado a este 
“self” pré-existente. 

 
Para o autor, tais considerações são estreitamente 

relacionadas com a metanarrativa moderna da subjetividade 
da qual derivamos recursos simbólicos para compreender a 
Política e suas transformações – a jornada de um “self” 
racional e autoconsciente num mundo de fenômenos 
díspares e caóticos, ao qual este “self” deverá dar unidade e 
coerência atreves da alocação de “nomes próprios”. Dois 
vetores governam tal metanarrativa: o desejo da Presença e 
o medo da Ausência. Daí derivam o controle espacial da 
Política, o predomínio do Espaço sobre o Tempo, 
desaguando nas diversas Geopolíticas e numa 
caracterização peculiar da agência. Assim, mesmo autores 
como Ruggie e Wendt reproduzem uma lógica logocêntrica 
nas Relações Internacionais, lógica que considera que o 
Poder (concebido economisticamente como uma 
“commodity”, o que é altamente inadequado para o 
contexto dos fluxos da Pós-Modernidade) é governado a 
partir de um “ponto focal”, que só pode ser ocupado por 
uma autoridade - e que, portanto, deverá corresponder a 
um agente identificável (unitário, consolidado, autônomo, 
dotado de recursos materiais e simbólicos e capaz de agir). 
Enfim, a Política na Modernidade (da qual a disciplina das 
Relações Internacionais é caudatária) é analisada a partir da 
Soberania. 

 
 
A Soberania como limitação espaço-temporal da 
Política 
 

Robert Walker, em seu clássico de 1993 
“Inside/Outside: International Relations as Political Theory” 

                                                 
12 DERRIDA, Jacques. Of Grammatology, trans. Gayatri Spivak (Baltimore: John Hopkins 
University Press, 1976) 
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13, trabalha as dimensões espaço-temporais do 
pensamento sobre a Política – e o lugar das Relações 
Internacionais nesta problemática. Para o autor, a 
disciplina é expressão ideológica do Estado moderno e 
também indicação clara das dificuldades de se pensar 
uma Política Mundial caracterizada por profundas 
transformações espaço-temporais. 

 
Walker questiona uma das “distinções 

constitutivas” fundadoras da disciplina – aquela que 
separa a Teoria Política das Relações Internacionais 14. 
Para o autor, estas últimas teriam sido erigidas sobre 
discursos que evocam uma comunidade política 
eternamente presente no âmbito doméstico associados 
a discursos que projetam uma comunidade política 
eternamente ausente entre estados soberanos. Tal 
constatação, para Walker, deriva da caracterização 
espaço-temporal da Política feita na Modernidade, da 
qual as Relações Internacionais seriam caudatárias. 
Afirma o autor: 

 
“A resolução de todas as relações espaço-temporais, no 
início da Modernidade, expressa no princípio da 
Soberania estatal, implica uma distinção fundamental 
entre um locus de Política autêntica no interior dos 
estados e um mero espaço de relações entre Estados.” 
15 

 
Walker afirma que as Relações Internacionais 

tornaram-se discurso que reifica sistematicamente uma 
ontologia espacial historicamente específica, fundada no 
conceito de Soberania. Uma vez que esta forma de 
resolução da problemática espaço-tempo foi 
“meramente uma resposta historicamente específica”, 
dentro de uma vasta gama de possibilidades, as 
Relações Internacionais seriam mais interessantes 
“como aspecto da política mundial contemporânea do 
que como explicação desta”. A Soberania tem mais a 
nos dizer sobre a disciplina das Relações Internacionais 
do que o contrário, dado que o conceito de Soberania 
não é contestado nas Relações Internacionais.   

 
Adotando o Estado moderno como referência, 

as Relações Internacionais tornar-se-iam elementos 
limitadores da imaginação política - expressão moderna 
da Política encapsulada e limitada pelo espaço da 
Soberania (“Geopolítica”), obcecada com os perigos do 
tempo e da contingência, limitando os horizontes além 
dos quais é perigoso possuir qualquer ação política que 
aspira a ser racional, realista, com bom senso, 
responsável ou mesmo emancipatória. Walker aponta 
como característica essencialmente moderna o 
encapsulamento do Tempo no Espaço (“Geopolítica” em 
detrimento da “Cronopolítica”), procedendo à criação de 
uma identidade soberana não-problematizada. Esta 
última se contrapõe à “promoção de aspirações 
pacíficas, justas, humanas, globais” no plano político. 

                                                 
13 WALKER, Robert B.J. Inside/Outside: International Relations as Political Theory. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 
14 WIGHT, Martin. Why is there no International Theory?, in Butterfield, Harold. & 
WIGHT, Martin. Diplomatic Investigations. Londres,  George Allen and Unwin, 
1969. 
15 WALKER, Robert, obra citada, p.20 

Oportunidade para reexame teórico profundo advém da 
complexidade, contradições e oportunidades 
contemporâneas (“acelerações”, “disjunções” e 
“incertezas”).  

 
Examinando a Modernidade, Walker caracteriza-a 

como era de transformações e inovações sem precedente – 
seqüência de rupturas – que apresenta, no entanto, um fio 
condutor espaço-temporal. A Modernidade se associa à 
projeção de razão e ordem moldadas geometricamente 
(espaço euclidiano/cartesiano) via dualismos (aqui/ali, 
tradição/modernidade, primitivismo/desenvolvimento, 
barbárie/civilização, obscuridade/luz). Autores modernos 
buscam capturar o momento em fluxo no interior de uma 
ordem espacial – sedimentando “o novo” (por exemplo, o 
pós-1989) em rotinas manuseáveis. Walker contrapõe a 
essa “rotinização” o caráter estupefaciante e perturbador da 
experiência da temporalidade, da velocidade e aceleração, 
já presentes no imaginário contemporâneo, num contexto 
pós-moderno em que, no dizer de Daniel Warner, “somos 
todos refugiados” 16.  

 
A ortodoxia nas Relações Internacionais aloca a 

complexidade hodierna no seio da Modernidade de forma 
problemática e insatisfatória, reproduzindo a construção do 
pensamento ocidental desde Aristóteles. É por um tal 
motivo que Walker lança mão não somente de autores 
contemporâneos ou “pós-modernos”, mas igualmente de 
autores como Maquiavel, entre outros, com vistas a 
construir um “chão comum” a partir do qual seja possível 
debater a Política do futuro. Tal empreitada não é uma 
reprodução da lógica moderna, mas uma subversão desta - 
visa a reconstruir os fundamentos da própria atividade do 
“pensar a Política”, gerando alternativas à resposta da 
Modernidade, abordando as Relações Internacionais como 
segmento da Teoria Política. 

 

                                                 
16 WARNER, Daniel. We Are All Refugees. International Journal of Refugee Law 4, p.365-
372, 1992. 
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A vizinhança: “Isso aqui está cheirando a 1939” 
  
 Quando o então Chief of Staff norte-americano George 
Marshall ventilou a idéia de bombardear Buenos Aires com 
centenas de pilotos e bombardeiros norte-americanos 
ostentando a bandeira brasileira, em 1945, Vargas, torneando 
prudência,  desdobrou-se em esforços para 
demover Marshall da idéia. O homme d´Ètat 
brasileiro estava ciente, no que lhe competia, 
das conseqüências históricas e duradouras 
que a deflagração de hostilidades militares 
entre Brasil e Argentina poderiam engendrar – 
recrudescimento de rivalidades históricas, 
empecilhos ao macro-processo de integração, 
“renanização”17  da zona meridional do 
subcontinente, instabilidade política sul-
americana e inviabilidade de parcerias, 
intercâmbios e aproximação braso-argentinas, 
entre outras – e não se sentiu propriamente 
tentado a transformar os Pampas em uma 
Alsácia latino-americana. A negativa de 
Vargas em ceder até mesmo o território 
brasileiro como base de ataque contra a 
Argentina – quando o Pentágono já havia 
abandonado a idéia de ostentar a bandeira 
brasileira na fuselagem dos bombardeiros – 
foi de uma perspicácia que contrasta com 
alguns célebres tropeços estratégicos do 
crepúsculo da “Era Vargas”.  A alegoria que tal 
menção faz alude ao fato de que ainda que a 
Argentina de Perón tivesse se prestado a um 
colaboracionismo explícito com o III Reich (e , 
posteriormente, iria acolher Eichmann, von 
Menckel e um lauto número de ex-líderes do NSDAP18 que 
estavam foragidos, convertendo-se em um Éden retirante para 
as SS e outras instituições do III Reich), não convinha ao Brasil 

                                                 
17 Em meados da década de 1940, em uma Europa recém-egressa da II Guerra Mundial, não 
havia exemplo melhor de região eivada de tensões militares do que a Renânia. Em uma 
adequação contextual da expressão “renanização”, seria coerente substituí-la por 
“balcanização”, vez que a Renânia, definitivamente pacificada e livre do embate entre 
divisões francesas e alemãs, não é mais o que se pode rotular de zona de tensão. 
18 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido Nacional-socialista dos 
Trabalhadores Alemães). 
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 Folclores políticos mórbidos, como a descabida 
sugestão de que russos e alemães se preparam para, uma vez 
mais, fatiar a Polônia, são icônicos. Valendo-se da recente 
histeria coletiva dos poloneses, de um infeliz deslize de Putin ao 
declarar serem os antigos satélites da União Soviética uma 
legítima área de influência russa (o que, via de regra, é mesmo 
– e sempre foi – área de influência estratégica russa), e de uma 
patologia intelectual irritante, neoconservadores e neo-realistas 
norte-americanos de todos os matizes resgatam os 
esquematismos rasteiros da Guerra Fria e, como fez J. R. 
Nyquist, sugerem que os russos planejam uma nova invasão da 
Europa, ao mesmo tempo em que alertam para obsolescência 
das máquinas militares européias e avivam a instalação de 
bases militares ocidentais nos novos membros da OTAN. O 
artigo de Nyquist19, panfletário e russofóbico em todas as 
possíveis acepções de análise, galga o cômico: ex-chefes da 
KGB, dentre eles o famoso Coronel Lunev,  abrem os (ainda) 
remanescentes arquivos de Moscou e detalham criteriosos 
planos em que divisões blindadas russas, em plena era pós-
soviética, marcham sobre a Polônia, a Hungria, a Romênia e a 
Áustria e cortam todo o Velho Mundo com suas esteiras, 
acompanhadas de tropas de ocupação, pesados bombardeios 
táticos e estratégicos e “propaganda subversiva” como 
catalisadora da mais nova roupagem do Império Russo. Qual se 
afigura, o cenário é semelhante ao exposto na obra do Gal. Sir 
John Hackett20, em que um tosco argumento de que a 
remilitarização da Alemanha Ocidental pelos E.U.A. e pelo Reino 
Unido significaria um suposto apoio do Ocidente à 
“renazificação” (?) da Alemanha. Mister, porém, é ressaltar que 
a obra de Hackett foi escrita em 1977, trabalhando um 
futurismo bem circunstancial, segundo o qual uma Terceira 
Guerra Mundial entre as forças da OTAN e do Pacto de Varsóvia 
seria deflagrada em agosto de 1985. Conclusivamente, não 
ocorreu. Quase duas décadas depois, Mr. Nyquist nos brinda 
com suas análises anacrônicas, que escamoteiam sua 
necessidade quase patológica de reviver as intrigas de 
chancelaria e as concertações condominiais entre Washington e 
Moscou.  
 
 Enquanto as interpretações históricas das relações 
internacionais, estejamos nos referindo às tradições teóricas 
britânica ou francesa, compreendem a Guerra Fria como um 
determinado contexto histórico, a chamada “escola norte-
americana”21 e os neo-realistas (ainda que o estandarte-mor do 
neo-realismo norte-americano, Kenneth Waltz, não se prostre a 

                                                 
19NYQUIST, J.R. Notes on Grand Strategy. Disponível em 
http://sierratimes.com/archive/vanity2001/nyquist.htm. Acesso em 10/10/2003. 
20  HACKETT, General Sir John. e outros oficiais-generais e conselheiros da OTAN. A 
Terceira Guerra Mundial – Agosto de 1985. São Paulo: Círculo do Livro, 1978. 
21 Alguns autores, precipuamente os expoentes das construções teóricas latino-americanas e 
os membros do chamado “Grupo de Brasília”, alusão aos acadêmicos e historiadores das 
relações internacionais da Universidade de Brasília (UnB), sustentam não haver uma “escola 
norte-americana” das relações internacionais, nos mesmos moldes da escola britânica e da 
escola francesa. Escreve José Flávio Sombra Saraiva: “Os Estados Unidos criaram e 
difundiram, no Canadá e no México, uma perspectiva própria para a história das relações 
internacionais. (...) Nos Estados Unidos não houve um Renouvin, um Chabod ou um 
Watson. Os estudiosos norte-americanos preferiram importá-los, já que os três, cada um a 
seu tempo, participaram ou participam (como é o caso de Watson (que é professor da 
Universidade da Virgóinia desde 1978) do sistema universitário norte-americano. 
 Não há, assim, uma escola norte-americana das relações internacionais no 
sentido da francesa ou da britânica. O que existe é uma abordagem histórica das relações 
internacionais vinculada aos problemas postulados pelos cientistas políticos. (...)” 
(SARAIVA, José Flávio Sombra. Relações Internacionais – dois séculos de história: entre a 
preponderância européia e a emergência americano-soviética (1815-1947). Brasília: IBRI, 
2001. p. 44.)  
 

tal pobreza esquemática) tratam-na em termos de padrões de 
análise, procurando aplicar os sucessos metodológicos da 
Crise dos Mísseis e outras contendas às questões 
internacionais hodiernas. Em sentido lato, a Guerra Fria se 
apresenta à intelectualidade norte-americana como uma 
aparentemente inesgotável fonte de aprendizado teórico, 
elaboração metodológica e padrões de comportamento nas 
relações internacionais. Prescindem da lógica e ignoram o fato 
de que o contexto se exauriu e que a maioria dos elementos 
que animaram a época se diluiu, e que não há como 
transplantar os padrões e métodos do período para a 
contemporaneidade.  
 
 Outro aspecto ao qual alude a irredutibilidade 
esquemática dos neo-realistas (ou, em termos mais próprios, 
neoconservadores) tange à transcendência da própria 
tradição jurídica norte-americana (o Common Law, que, de 
sua feita, foi herdada da tradição britânica) para o plano 
analítico das relações internacionais. Como na exegese dos 
casos jurídicos (o famoso case study), a tradição intelectual 
norte-americana tende a auscultar a história das relações 
internacionais em termos comparativos e concretos, 
utilizando contextos históricos como base axiológica. Faz-se 
compreensível, assim, a dificuldade que os norte-americanos 
têm em conceber um modelo analítico que mescle fatores 
históricos e padrões “codificados”, típicos da tradição romano-
germânica e carro-chefe da escola francesa das relações 
internacionais.  
 
 Não obstante perfazer um paradoxo, há uma 
incapacidade dos norte-americanos em utilizar a própria 
história como vetor de compreensão do momento histórico 
ora atravessado pelo Velho Continente. Quando, em fins do 
século XVIII, os founding fathers Alexander Hamilton, James 
Madison e John Jay entregaram-se à hercúlea tarefa de 
redigir, em menos de um ano, oitenta e cinco artigos, 
publicados na imprensa nova-iorquina entre outubro de 1787 
e maio de 178822, que integram uma autêntica obra de 
genialidade política, com o fito de justificar o fortalecimento 
da União em detrimento da dissolução dos Estados Unidos da 
América em três ou quatro confederações independentes, eles 
nitidamente atentaram, Hamilton à frente, para a 
instabilidade constante que decorreria da fragmentação da 
União. Tivessem os estadistas europeus incorporado os “ares 
do tempo” histórico que incorporavam a nascente cultura 
política norte-americana, a Europa teria esmagado todos os 
“ismos” que a mutilaram nos séculos XIX e XX e acelerado em 
quase dois séculos o processo de integração que ora se 
desvela. Mas a História não é um mosaico passível de 
reconstrução discricionária ou prodígios contra-factuais, e, 
portanto, fizeram-se necessários o gozo e a agonia da carne 
metálica dos canhões e as barbáries das duas grandes 
guerras para que o Velho Mundo talhasse, com o sangue dos 
milhões, a profecia de Schiller e dela fizesse o seu hino pós-
histórico. O processo de integração europeu é uma reedição, 
ressalvadas as devidas proporções e particularidades culturais 
e político-estruturais, do momento imediatamente posterior à 
Revolução Americana, de modo que o fundamento 
diferenciador reside no fato de que, ao contrário dos founding 

                                                 
22 A íntegra dos oitenta e cinco artigos foi primeiramente publicada, em forma de livro, 
na primavera de 1788, sob o título de  “The Federalist Papers”. Foi recentemente 
publicada no Brasil pela Russell Editores, com o título “O Federalista”. (HAMILTON, 
Alexander. JAY, John. MADISON, James. O Federalista. Campinas/SP: Russell, 2003.) 
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fathers norte-americanos, os europeus de Giscard d´Estaing23 
não lutam pela preservação de uma união em vias de ruir, mas 
pelo aprofundamento da integração e da construção de uma 
federação de Estados livres, bem ao sabor das proposições 
kantianas24 e isenta de disputas estratégicas intra-estruturais. 
 
 A recente oferta feita pelos alemães aos poloneses, 
pertinente à vacância de seis mil e quinhentas residências na 
cidade fronteiriça de Frankfurt an Oder (que não deve ser 
confundida com a metrópole financeira da Alemanha e da 
Europa, Frankfurt am Main), com o propósito de que potenciais 
migrantes poloneses ocupassem os apartamentos pré-moldados 
da época da RDA, configura não apenas um gesto de 
aproximação como (mais) um passo com vistas à superação 
definitiva das contendas históricas. A disponibilidade de 
residências nos Estados da antiga República Democrática Alemã 
– Frankfurt an Oder, Dresden e Leipzig, entre outras cidades -, 
fruto do deslocamento populacional maciço para os Estados 
ocidentais, proporcionou, de forma involuntária, um mote à 
integração germano-polonesa em áreas tidas como críticas, a 
exemplo das cidades que margeiam os rios Oder e Neisse, e 
clama uma gênese de “cultura mista” genuína na fronteira 
germano-polonesa, pulverizando até mesmo as possibilidades 
mais remotas de uma nova marcha de divisões alemãs 
arrebentando as entranhas na Polônia e marchando até Danzig, 
Cracóvia e Varsóvia. Ademais, o ingresso da Polônia na 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) opera como 
uma “garantia externa” (ainda que absolutamente 
desnecessária) contra aventuras russas ou alemãs na Polônia. A 
instalação, prevista para 2004, de uma base militar da OTAN 
em Bialystok, bem como o encaminhamento de acordos 
concernentes ao trânsito de cidadãos russos no enclave de 
Kaliningrado, já em vias de conclusão, assinalam a disposição 
tanto das partes quanto da própria estrutura plural da União 
Européia em espraiar toda e qualquer suspeita de que “isso aqui 
está cheirando a 1939”25. 
 
 
Prússia: da Machtpolitik à profecia de Schiller 
 
 “A Prússia nasceu de uma bala de canhão.”. Assim 
expressou-se um desgostoso Napoleão Bonaparte ao ter notícia 
de que os presumidos reforços de Grouchy, que jamais 
chegaram a Waterloo, eram na verdade um exército prussiano 
enviado por von Blücher, que encerrou por massacrar os flancos 
franceses e, junto às tropas de Wellington, conduzir as forças 
francesas à capitulação. Megalômano visceral e arquétipo 
perfeito da definição de estadista urdida por Ortega y Gasset26 , 
Napoleão poderia ter uma vaga idéia da então tímida e adstrita 
“tradição prussiana” (ou Prussianismo) e que seus propósitos de 

                                                 
23 Valéry Giscard d´Estaing, ex-presidente francês, que preside a Convenção Constitucional 
da União Européia. Sólida argumentação, imparcial e criteriosa, pode ser encontrada no 
artigo “The founding fathers, maybe”, publicado na The Economist do dia 26/02/2002. Trata-
se de uma análise, na medida do possível bem-humorada e acessível, dos debates entre os 
federalistas e anti-federalistas europeus. Disponível em 
http://www.economist.com/agenda/displaystory.cfm?story_id=999962. Acesso em 
30/09/2003. 
24 KANT, Immanuel. Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Disponível em 
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm. Acesso em 27/06/2003. 
25 Trata-se de uma cômica passagem de um alto funcionário do Departamento de Estado dos 
E.U.A., referindo-se aos acordos UE-Rússia relativos ao status do enclave Kaliningrado e 
sobre um suposto oportunismo russo (que, segundo o funcionário, seria seguido por uma 
ação alemã) com vistas a um novo desmembramento da Polônia. Previsivelmente, não 
aconteceu. 
26  ORTEGA Y GASSET, J. Obras completas. Madrid: Alianza Editorial-Revista de 
Occidente, 1983. Tomo I, Artículos (1902-1913): A. Aulard: "Taine, Historien de la 
Révolution Francaise"  

difusão revolucionária haviam parido uma fúria iluminista que 
desgraçaria a Europa no século seguinte: o pan-germanismo. 
Dizer que a Prússia nasceu de uma bala de canhão não 
configura uma inverdade, mas daí a arriscar de qual bandeira 
era o canhão que disparou o projétil-conceptor dos 
Hohenzollern, trata-se de outra história. Por mais de três 
séculos a Alemanha fez as vezes de teatro de guerra no qual 
as potências européias acertavam suas contas e pilhavam 
seus dividendos, e quando uma Alemanha fragmentada e 
mutilada pelas guerras de libertação de 1813-14 revestiu-se 
no nascente nacionalismo e vislumbrou na Prússia o Estado 
timoneiro do processo de unificação nacional, já era 
sobremaneira tarde e inócua qualquer tentativa de reverter a 
situação sócio-política-nacionalista para o status quo plural e 
descentralizado do século XVIII27. A Prússia nasceu de uma 
bala cuja origem é imprecisa, e sua reminiscência histórica 
derradeira configura uma variável ainda obscura relativa ao 
futuro das relações Rússia-UE.  
 
 É fático perguntar, à presente altura dos 
argumentos, qual o vínculo da Prússia com a última trincheira 
irredenta no Velho Mundo. A resposta, que não se furta a 
uma metáfora hesitante, diz respeito ao enclave de 
Kaliningrado, ou os “restos mortais” da Prússia Oriental 
(Ostpreussen) que foi partilhada entre soviéticos e poloneses 
em 1945. Não cumpre analisar,  às circunstâncias, o conluio 
de barbáries que os soviéticos empreenderam na Prússia 
Oriental após a derrocada nazista em 1945, expulsando 
milhões de alemães da região e fazendo-os marchar rumo à 
diminuta parcela da Prússia Ocidental (Westpreussen) que os 
“três grandes” de Yalta deixaram à Alemanha, e tampouco o 
revanchismo polonês que culminou na execução, sem 
nenhum alarde ou divulgação, de oficiais alemães cujas 
unidades já haviam sido há muito rendidas na Letônia e em 
Petrogrado. Trata-se de um cerne não competente à presente 
análise. O que ora faz-se mister trazer à tona é o status 
jurídico – em relação à UE - e os acordos respeitosos ao 
trânsito de cidadãos e de mercadorias do enclave de 
Kaliningrado (antiga Königsberg, capital da Prússia Oriental e 
cidade de coroação de todos os soberanos da Casa de  
Hohenzollern) para a Rússia “continental”, bem como o 
fornecimento de energia para a região,  após o ingresso da 
Polônia e da Lituânia – países através dos quais se faz o 
acesso terrestre do enclave à Rússia - na União Européia. 
 
 Em 2004, quando o aggiornamento da UE se 
consumar e o enclave de Kaliningrado estiver completamente 
cercado por “território europeu”, a Rússia disporá de 
elementos concretos para repensar alguns dos pilares de sua 
política externa em relação à Europa. Sem negligenciar sua 
influência geograficamente contingenciada no Oriente Médio, 
a urdidura de “relações especiais” com a China (ainda que 
Pequim não se refira a tais relações, senão quando vislumbra 
a relativa diminuição de sua vulnerabilidade energética 
através do estabelecimento de rotas de abastecimento de 
petróleo através de sua fronteira com a Rússia) e a influência 
geopolítica óbvia que exerce nas ex-repúblicas soviéticas da 
Ásia Central,  Moscou poderá se valer do fato de que 
Kaliningrado é margeado por território europeu para 
transformar sua tímida “política de cooperação” com a UE  em 

                                                 
27 Cf. WATSON, Adam. The Evolution of International Society: a comparative historical 
analysis. London and New York: Routledge, 1992. pp. 248-250. Watson alude à metáfora 
de Heeren, para quem a “esponja alemã” na Europa Central, que perdurou até 1871, era 
“importante para todos, mas nociva a ninguém.”. 
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um início efetivo de um processo de integração. Assim, ao invés 
de o posto avançado russo no Ocidente se converter em um 
obstáculo ao estreitamento de relações com a UE, a Rússia pode 
fazer uso das circunstâncias não apenas para dar início a um 
processo de integração à Europa, mas também, em um 
vindouro próximo, fazer do enclave de Kaliningrado uma 
espécie de “experiência piloto” da integração russa à União 
Européia. Por conseguinte, Kaliningrado seria “incluído” na UE, 
de sorte que, tendo o enclave um tratamento diferenciado de 
região efetivamente parte da estrutura unionista, Moscou 
poderia observar o encaminhamento do processo para verificar 
– ainda que de forma imprecisa -, em escala mais ampla, as 
vantagens e benefícios a serem extraídos de um eventual 
ingresso russo na União Européia. De forma semelhante, a 
Europa poderia averiguar – de forma ainda mais imprecisa -, 
quais as dificuldades que se interporiam entre a entrada da 
Rússia na União e, igualmente, os benefícios obtidos ao 
continente a partir de tal ingresso. Qual já ressaltado na 
presente argumentação, a tese que aqui se arqueia concerne ao 
fato de que o futuro da Europa está a leste do Vístula. 
 
  A “experiência piloto” de Kaliningrado como parte da 
UE  (emulação, ainda que muito vagamente semelhante, da 
implementação das Zonas Econômicas Especiais nas regiões 
litorâneas da China), factível em um futuro próximo, poderá 
operar uma ironia lógica no curso histórico do Velho Continente, 
cabendo ao coração da Prússia a lavra da última querela 
estratégica no continente, e fazendo com que a bala que deu 
origem à Prússia se perca nos desvãos da Valhalla schilleriana 
que o futuro parece resguardar para a Europa. Não deixaria de 
perfazer, evidentemente, um espanto genuíno, típico das 
convulsões sarcásticas às quais a História, de tempos em 
tempos, é submetida: em menos de um século, tempo histórico 
limitadíssimo, o álamo das desavenças européias e núcleo da 
mais vigorosa forma de matriz autoritária que maculou o século 
XX – o Prussianismo – se transforma na ponta de lança da 
Rússia (que, nos primeiros dias de agosto de 1914, prometeu 
acabar com “aqueles prussianos imundos!”28) em seu processo 
de inserção no projeto federalista europeu, inserção esta que, 
uma vez lograda a termo em todo o âmbito continental, 
suprimirá definitivamente o ressurgimento de quaisquer 
discordâncias estratégicas intra-continentais capazes de 
conduzir a uma guerra européia.  
   
        
Tudo que é sólido desmancha em Moscou 
 
 Em visita à então União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, em 1953, o historiador brasileiro Olympio Guilherme 
afirmou que “a Rússia é um mundo à parte”29, bem como que  
 

“De pronto, a primeira impressão que eu [sic] 
percebi ao entrar em contato com a União Soviética, e 
que perdura de maneira indelével em meu espírito, é a 
de que a Rússia não pode ser comparada a nenhuma 
outra nação, erro [sic] clássico em que incide a maioria 
de seus visitantes.”30 
 

Ainda que a versão de Guilherme esteja embebida naquele 
deslumbramento coletivista tão típico dos terceiro-mundistas 

                                                 
28 TUCHMAN, Barbara. Canhões de Agosto. 2. ed. Objetiva: Rio de Janeiro, 1994. 
29 GUILHERME, Olympio. URSS & USA. 3. ed. Livraria Prado: Rio de Janeiro, 1955. p. 
227. 
30 Ibidem. 
 

que visitavam a URSS stalinista e só viam felizes operários se 
deslocando rumo às fábricas, vez que o Estado camuflava os 
displays de miséria e repressão que acometia as parcas 
residências dos cidadãos e os longínquos gulags siberianos, 
não se pode deixar de entrever algumas verdades 
independentes da conjuntura política e econômica. 
 

 A queda do império soviético não significou o fim do 
misticismo envolvendo o ethos eslavo e tampouco o fim da 
aura particularista da Rússia; antes, a forma peculiarmente 
atrapalhada e amadora através da qual a Rússia operou sua 
primeira transição rumo à democracia representativa “formal” 
enviesou novamente as atenções do mundo – e 
principalmente do Ocidente – rumo aos russos. Sua 
identificação quase automática com o Estado (qualquer que 
seja sua estrutura organizacional e sua disposição ideológica), 
sua falta de tato para com a ordem democrática, a fragilidade 
institucional e o primado do Estado e seus representantes 
sobre a Lei, externam uma cultura política infantil e 
assistencialista (não fortuitamente muito semelhante à 
brasileira) que tem lá o seu adorno encantador. A maneira 
com a qual a sociedade russa tenta se adaptar ao capitalismo 
(à moda russa, obviamente), os improvisos que simbolizam a 
penúria do cidadão comum, os desmandos do Kremlin ao 
invadir estações de televisão e outras ações vexatórias, a 
indiscrição dos militares ao tentarem, sem sucesso, encobrir 
fracassos logísticos da Marinha e do Exército (vide o naufrágio 
do submarino nuclear Kursk e as irregulares31 ações militares 
russas na Chechênia), o destempero da postura 
governamental face à frágil liberdade de imprensa e de 
expressão, o personalismo quase inerente do qual os líderes 
russos parecem gozar e a incapacidade de se adequar ao 
modelo estrito da democracia ocidental: todos os fatores 
supracitados, entre inúmeros outros, concorrem para o 
caráter único da Rússia.  Outros aspectos genéricos dizem 
respeito à estrutura econômica e ao encaminhamento das 
reformas na Rússia e às possibilidades que Moscou tem de se 
adaptar aos postulados democráticos da União Européia.  

 
A exemplo do Brasil, a Rússia é uma federação 

meramente nominal. Como à época da URSS (cuja 
Constituição de 197732 assinala, no medonho artigo 72, o 
direito que “cada república tem de se desligar União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas”, em um cinismo 
desagradável que jamais correspondeu à verdade dos fatos, 
pois muitas das Repúblicas soviéticas jamais quiseram 
integrar a União – v.g. os países bálticos –, ao passo que 
outras tentaram continuamente se desligar da “federação 
socialista” – v.g.  as nações caucasianas e as repúblicas 
centro-asiáticas -, sendo violentamente reprimidas por 
Moscou), a Federação Russa, hodiernamente desprovida de 
parte dos princípios organizacionais socialistas que norteavam 
– e estrangulavam - a URSS, trata as regiões autônomas e os 
“entes federativos” baseando sua ação política no mesmo 
“centralismo democrático” (?) prescrito pela letra morta da 
Constituição soviética.  

 
Perfaz curiosidade observar a forma como os líderes 

soviéticos conceberam um híbrido bizarro e essencialmente 
contraditório, ao qual batizaram de “federalismo socialista” 

                                                 
31 Irregulares, no sentido ora empregado, implica ausência de continuidade, e não 
ilegalidade. 
32 Constitution (Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics. Disponível 
em http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html. Acesso em: 
22/10/2003. 
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(art. 70). No juízo de Moscou, o petardo do “federalismo 
socialista” era permeado pelo “centralismo democrático” 
leninista, que consistia no quixotesco controle centralista de 
uma superfície superior a 20 milhões de quilômetros quadrados. 
Assim, a função das lideranças soviéticas nas repúblicas era 
subordinada ao Kremlin e a autonomia, base de qualquer 
federação real, inexistia no âmbito dos assuntos locais33. Não 
bastasse o incompreensível federalismo socialista, o direito de 
secessão resguardado a cada república – fático ou teórico -, 
anulava a federação, pois a prerrogativa secessionista é 
inadmissível em uma união indissolúvel de Estados. Enquadrada 
nas próprias disposições, é incerta a razão pela qual Moscou não 
abraçou de vez a fórmula unitária ou simplesmente se absteve 
de adentrar minúcias constitucionais que a URSS não tinha, 
nem jamais teria, condições de levar a termo. Nesse sentido, é 
óbvia a conclusão de que a URSS não foi, seja de facto ou de 
jure, uma federação. Doravante, importa frisar que a 
Constituição soviética de 1977, elaborada em plena Era Brejnev, 
deveria, se observadas a atitude brejnevista em relação às 
fissuras intra-sistêmicas tanto do bloco socialista quanto da 
própria URSS e o início das insurreições nas repúblicas centro-
asiáticas,  adotar um modelo centralista, tanto prático quanto 
teórico, com o fito de desencorajar quaisquer iniciativas 
separatistas.   

 
A História lavra o contrário. As postulações políticas e 

acadêmicas sobre as razões pelas quais o império soviético ruiu 
tão rapidamente podem estar negligenciando o aspecto supra. 
Em profundos e criteriosos estudos que auscultam a invasão do 
Afeganistão em dezembro de 1979, a iniciativa soviética em 
responder à altura o projeto de Iniciativa de Defesa Estratégica 
norte-americano (Guerra nas Estrelas), as convulsões políticas 
na Polônia, a ascensão de Gorbachev, a desmoralização do 
Exército Vermelho após o fracasso no Afeganistão, já na 
segunda metade da década de 1980, a constatação de que a 
superioridade aérea da OTAN na Europa era indiscutível e que a 
superioridade numérica das forças do Pacto de Varsóvia não 
garantiriam o triunfo do bloco socialista em caso de guerra, o 
esgotamento das “ações diversivas” dos líderes soviéticos para 
distrair as atenções internas da falência do regime, e, last but 
not least,  a queda do Muro de Berlim, os estudiosos conseguem 
encontrar grande parte das causas que encaminharam a ruína 
do socialismo real, mas se esquecem de um fator de relevância 
ímpar. Se os satélites soviéticos na Europa Oriental tivessem se 
desligado de Moscou, tal qual fizeram, mas o Kremlin 
dispusesse dos meios para impedir que a fragmentação da 
URSS se operasse da forma orgiástica que ocorreu, é possível 
que a transição da Rússia para uma economia de mercado se 
processasse de forma mais lenta e gradativa, se valendo de 
uma década para abandonar o socialismo e suprimindo diversas 
das condições que contemporaneamente fazem da Rússia um 
bordel oligárquico em que as regiões não são mais governadas 
por correligionários do Partido Comunista da União Soviética 
(PCUS), mas por figurões da máfia cujas “formas de liderança” 
em muito lembram a estrutura semi-feudal do Império dos 
czares. Esse tópico, contudo, não convém à análise. O que de 
fato importa é que a fragmentação da URSS que sucedeu 
imediatamente a fragmentação do bloco socialista na Europa 

                                                 
33 Vide o Título III da Constituição soviética de 1977, sobre “A Estrutura do Estado 
Nacional da URSS”. Ainda que as disposições do texto dêem a entender que a autonomia da 
qual as repúblicas soviéticas gozavam era invejável, a prática demonstrou que o centralismo 
autoritário do Kremlin não só violava a Constituição por razões políticas como fomentou o 
crescimento do movimentos nacionalistas nas repúblicas, que, ao primeiro momento de 
fragilidade de Moscou, proclamaram suas independências e pulverizaram a URSS. 
 

Oriental foi fartamente motivada pela estrutura organizacional 
do Estado soviético. Quando um dispositivo constitucional 
garante o direito à secessão de uma república, e tal república 
não procede com a execução de seu direito em virtude da 
certa repressão do poder central, engendra-se uma 
articulação local que, ao primeiro sinal de fraqueza de 
Moscou, explora perspicazmente as fissuras para 
bruscamente se desligar da União. Trata-se do consumado 
em relação às repúblicas bálticas – Estônia, Letônia e 
Lituânia34 -, às repúblicas caucasianas (algumas das quais 
irredentas, como as regiões autônomas da Chechênia e do 
Daguestão, entre outras de menor relevância) e às repúblicas 
asiáticas. A seqüência lancinante das declarações de 
independência, a impossibilidade de Moscou em prosseguir 
com uma ação militar repressiva e os ouvidos moucos da 
sociedade internacional face ao (discreto) desespero da 
Rússia tornaram a situação irreversível, e, por conseguinte, a 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas cessou de existir, 
ipsis litteris, do dia para a noite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
34 As repúblicas bálticas já haviam tentado proclamar suas independências em 1990, 
sendo militarmente reprimidas por Moscou. Nova tentativa de secessão – e desta vez 
exitosa – dar-se-ia após a tentativa de coup d´etat em agosto de 1991 (ocasião em que 
Yeltsin socorreu Gorbachev em tempo hábil, impedindo que as facções conservadoras do 
Exército Vermelho e do PCUS retornassem ao poder, e, assim, retardassem a dissolução 
da URSS), quando as vergastadas comportas do Império em desintegração se romperam 
de uma só vez, em uma sucessão de independências, cujo ápice foi a proclamação da 
independência ucraniana, em 1° de dezembro de 1991, e a formação da CEI 
(Comunidade dos Estados Independentes) – a contragosto de Gorbachev -, tendo sido o 
líder da semi-morta URSS informado, em 17 de dezembro, que a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas deixaria de existir na passagem de 1991 para 1992. Antecipando-se 
ao ato oficial de dissolução, Gorbachev renunciou, em 25 de dezembro de 1991,  ao cargo 
de Presidente e Comandante-em-chefe das Forças Armadas da União Soviética, 
transferindo a Boris Yeltsin o controle do arsenal nuclear soviético. 
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No mês de setembro último, dirigentes do 
Fundo Monetário Internacional e representantes dos 
países-membros reuniram-se em Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, para discutir as 
diretrizes do Fundo e seus programas. 
A reunião, no entanto, mais do que a 
discussão de futuros compromissos e 
acordos do Fundo, teve como foco 
principal a recente “quase-moratória” 
argentina. Pairava sobre todos o 
fantasma da renegociação da dívida 
com a Argentina, que pode ser 
considerada a “guerra do Iraque” do 
Fundo Monetário Internacional. Na 
ocasião, a renegociação feita entre o 
governo argentino e diretores do Fundo 
foi altamente favorável ao primeiro, 
levantando suspeitas quanto à atual 
condição do Fundo de reiterar 
veementemente sua posição perante os 
países tomadores de empréstimos. 
Destarte, cabe neste momento uma 
breve descrição da história do FMI e 
das críticas mais pertinentes a sua 
conduta, assim como o esboço da tão esperada reforma 
do Fundo. 

 
A história do Fundo e a busca pela sua “raison 
d’être” 

 
O Fundo Monetário Internacional foi criado em 

1944, na Conferência de Bretton Woods, ao final da 2ª 
Guerra Mundial. Os países Aliados, em especial Estados 
Unidos e Inglaterra, uniram-se objetivando delinear a 
base de um sistema econômico internacional que 
reduzisse a possibilidade de novos conflitos por meio da 
manutenção da estabilidade econômica. Tal estabilidade 
seria alcançada pela conversibilidade do dólar ao ouro 
(o que é conhecido como padrão dólar-ouro; o dólar 
tem seu lastro em ouro) e de taxas de câmbio fixas (as 
demais moedas definem sua taxa de câmbio em relação 
ao dólar), o que deveria reduzir as chances de 
insolvência e conseqüentes crises financeiras.  
 

No início dos anos 70
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35 Segundo Williamson (1983), em um sistema d
por N países, N-1 países podem alterar suas taxa
pois sua moeda é o pasrão que determina o valor
36 SINGER, Paul. O capitalismo: sua evolução, s
Paulo: Moderna, 1987. 
37 A liquidez internacional era mantida através do
pagamentos dos Estados Unidos. Tais déficit
Triffin (1960), minariam a confiança no dólar
monetário internacional, do qual os Estados
banqueiro mundial. 
38 BROWN, Chris. Understanding International
2001. 
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das taxas de câmbio fixas. O segundo objetivo sofre 
grande resistência dos países desenvolvidos, 
especialmente dos Estados Unidos, que não têm 
interesse na criação de uma moeda internacional, já 
que isso reduziria a importância do dólar no cenário 
mundial. A terceira função consiste hoje no principal 
foco de atuação do Fundo, que é o financiamento dos 
processos de ajustamento do balanço de pagamentos 
dos países em desenvolvimento. Desde o colapso de 
Bretton Woods, o FMI busca sua verdadeira função 
dentro da arquitetura financeira internacional. A última 
função do Fundo, a manutenção do equilíbrio do balanço 
de pagamentos, vem sendo exercida de forma irregular 
e por muitas vezes questionável.  
 
As críticas ao Fundo 

“IMF says: ‘To blame the IMF for hardships that 
countries in crisis face is to blame the doctor for the 
patient's illness!’ But to not take some responsibility 
for the hardships that countries in crisis face is to 
deny that the IMF typically ignores the early warning 
symptoms, misdiagnoses the problem, and kills the 
patient!”39 

O episódio ocorrido neste último mês trouxe à 
tona a série de questionamentos e críticas pelos quais o 
FMI vem passando desde a queda do Sistema de 
Bretton Woods nos anos 70. A grande questão, contudo, 
permanece a seguinte: seria o FMI realmente 
necessário? Respostas divergem. Enquanto grande 
parte dos acadêmicos destaca a inefetividade do Fundo 
como mecanismo de manutenção da estabilidade do 
sistema financeiro internacional, alegando efeito 
contrário, os defensores do Fundo garantem a 
importância das políticas prescritas e desempenhadas 
pelo Fundo e sua eficácia na promoção dos objetivos 
delineados em seu acordo constitutivo. A balança 
começa a inclinar-se para o lado dos críticos do FMI 
quando é levada em consideração uma simples 
observação: contrariando um dos objetivos do Fundo, 
que é de ajuda temporária aos países para promoção do 
equilíbrio do balanço de pagamentos, pode-se hoje 
notar um grande número de países que se tornaram 
clientes fiéis do FMI - dados do Instituto Cato (que 
talvez seja, junto a Joseph Stiglitz – que é hoje uma 
instituição à parte -, o mainstream de críticas ao Fundo) 
mostram que onze países têm utilizado ajuda do Fundo 
por mais de 30 anos; 32 países têm contraído 
empréstimos há mais de 20 anos; e 41 países têm 
usado de crédito do Fundo há mais de 10 anos. 
 

Há ainda uma série de problemas gerados pelos 
“resgates” praticados pelo Fundo. De forma geral, eles 
resolvem o problema de hoje, mas causam problemas 
ainda maiores com o decorrer do tempo. Décadas de 
resgates e empréstimos falharam – crises se tornaram 
maiores e o crescimento econômico dos países 
recipientes de tais políticas foi comprometido. O efeito 

                                                 
39 Reality Bites: A Rebuttal of the IMF’s “Common Criticisms: Some Responses”. 
Bretton Woods Project, 2003. 

contrário gerado pelos resgates financeiros pode ser 
explicado de forma talvez exageradamente simplista, 
mas amplamente embasada nos acontecimentos das 
crises russa e argentina, em 1998 e 2001, 
respectivamente. Governos, quando imersos em 
crises, têm incentivos suficientes para promover as 
reformas necessárias – incentivos que são diminuídos 
drasticamente assim que a situação é 
(temporariamente) revertida pelos empréstimos do 
Fundo. O caso russo, por exemplo, ilustra bem a 
natureza do problema. No auge de sua crise, o 
governo russo teve sua linha de crédito cortada (por 
estarem suas políticas na contramão daquelas 
incentivadas pelo FMI) e viu-se numa situação em 
que reformas se faziam urgentes - conseguiu então 
alavancar seu crescimento através de políticas 
independentes. Não apenas seriam os governos 
“salvos” pelo Fundo quando desenvolvessem políticas 
irresponsáveis, como também receberiam 
recompensas, como altas taxas de juros e 
possibilidade de renegociação e extensão de suas 
dívidas. A iminência do corte da linha de crédito pode 
servir como pretexto para que governos adotem 
políticas que atendam a seus interesses, embora 
altamente rejeitadas pela população. 

 
Tal constatação nos leva a um novo problema. 

O sistema de condicionalidades atrelado aos 
programas de empréstimo do Fundo é constituído por 
uma série de prescrições políticas que devem ser 
seguidas pelo país para que a linha de crédito seja 
mantida. Embora reformulado nos últimos anos, o 
sistema ainda prescreve políticas igualmente severas 
e por muitas vezes comprometedoras da estabilidade 
doméstica e internacional a qual o Fundo se propõe a 
manter. O exame da realidade mostra que as políticas 
adotadas pelo Fundo têm, ocasionalmente, resultados 
devastadores. Em Uganda, o governo teve que 
recusar uma ajuda de 55 milhões de dólares para o 
combate à AIDS porque as condições impostas pelo 
FMI para um empréstimo determinavam a redução 
dos gastos do governo, que incluíam gastos com 
saúde. A ajuda só seria entregue pelas organizações 
humanitárias caso fosse usada como recursos 
adicionais para o combate à AIDS; o FMI, contudo, 
exigia que os gastos governamentais fossem 
reduzidos, e, portanto, o governo de Uganda teve que 
recusar a ajuda. As políticas incentivadas pelo Fundo 
incluem a desvalorização do câmbio em relação ao 
dólar; o equilíbrio do balanço de pagamentos e 
redução de gastos do governo; e a remoção de 
controles de preços e subsídios estatais. Os 
recipientes denunciam as condicionalidades 
determinadas pelo Fundo como “uma interferência 
imperialista nos seus assuntos internos, 
especialmente quando são obrigados a adotar 
medidas econômicas restritivas, politicamente 
perigosas” (Gilpin, 2002, p.343). 

 
Outro ponto levantado pelos críticos do Fundo a 

respeito dos resgates financeiros (bailouts) é a 
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possível criação de “perigo moral” (moral hazard). Em 
relação a este último ponto, críticos alegam que à 
medida que o Fundo resgata os países de crises 
financeiras, maiores são os incentivos criados para 
crises futuras, pois o comportamento de risco é 
sustentado pelos governos e investidores que esperam 
ajuda do FMI no caso de necessidade.  O Fundo serviria 
assim como uma espécie de seguro para governos e 
investidores que seguissem políticas irresponsáveis. "In 
a sense, it is the IMF that keeps the speculators in 
business", coloca Joseph Stiglitz40. Basicamente, tal 
situação pode ser resumida da seguinte maneira: os 
prejuízos são compartilhados, mas os lucros não o são. 
 
 
Conclusão: o caminho para a reforma 
 

O sistema financeiro internacional mudou 
substancialmente desde a queda do sistema de Bretton 
Woods. Os atores e suas demandas mudaram e, como 
nos diz a teoria institucionalista, as instituições devem 
mudar de forma a adaptar-se às novas demandas dos 
atores para permanecerem efetivas. Já é hora de os 
dirigentes do FMI atentarem para os novos problemas 
da economia internacional e modificarem suas diretrizes 
de acordo com a nova realidade.  
 

Um dos principais pontos de uma possível 
reforma do Fundo deve ser a preservação da soberania 
dos países tomadores de empréstimos. A redução do 
número de condições para empréstimos não é o 
suficiente. Deve ser entendido que, embora o Fundo 
possa desempenhar papéis de monitoramento das 
economias, a definição de políticas macroeconômicas e 
reformas estruturais deve ser de responsabilidade dos 
países, não cabendo ao Fundo exigir o cumprimento de 
metas que muitas vezes se mostram fora da realidade 
das economias.  
 

Um dos paradoxos vividos pelo FMI também 
deve ser revisto: enquanto o Fundo exige dos países 
receptores de empréstimos transparência total de suas 
ações, ele permanece uma das mais secretas 
instituições burocráticas. A opacidade da agência 
diminui sua credibilidade e permite ao Fundo evitar a 
inspeção de suas ações. 
 

O sistema de resgate do Fundo deve ser 
reformado de forma que os investidores assumam a 
responsabilidade pelos riscos tomados. A função do 
Fundo como “lender of last resort”, uma espécie de 
banco central mundial, é bastante complexa e deve 
estar no centro dos debates acerca da arquitetura 
financeira internacional. 
 

Vários pontos devem ainda ser levados em conta, 
e debatidos exaustivamente até que se chegue à nova 
“planta” do Fundo Monetário Internacional. Questões 
como o sistema de cotas geram cada vez mais 

                                                 
40 Stiglitz, J. A globalização e seus malefícios. Futura, 2002. 

discussões e divergências entre economistas e 
formuladores de políticas de todo o mundo. Uma 
coisa, contudo, é certa: os esforços para um sistema 
financeiro internacional que possa prevenir e remediar 
crises, e deste modo garantir o crescimento 
econômico dos países emergentes, passa pela 
reforma do Fundo. Reforma tal que não pode ser mais 
adiada, ou correremos o risco de que o século XXI 
seja apenas uma extensão das crises que geraram o 
caos dos anos 90. 

 
 

 
Érika Molinari é bacharelanda em Relações 
Internacionais pela PUC-MG. 
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LLaa  IInntteerrvveenncciióónn  ddee  llaa  OOTTAANN  eenn  KKoossoovvoo  aa  llaa  
lluuzz  ddeell  DDeerreecchhoo  IInntteerrnnaacciioonnaall::    
AAllgguunnaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  llaass  iimmpplliiccaacciioonneess  mmoorraalleess  yy  lleeggaalleess  
ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  hhuummaanniittáárriiaa  
  

 
“… los aviones de combate de la OTAN despegan de la base 
de Avelano. Hay luna nueva, es noche cerrada. Dejan atrás 

de sí una estela de fuego que se asemeja a un cometa  
incandescente. Van a bombardear al enemigo. Las órdenes 
del mando son taxativas:”nada de vuelos a baja altura, el 
ataque será desde cinco mil metros”. La seguridad de los  
pilotos ante todo. Por la televisión oficial serbia empiezan 
a brotar daños colaterales: un puente, un 

autobús, una caravana 
de refugiados, un hospital…” 

 
Ramón Lobo, corresponsal de guerra del diario 

El País 
 en su libro El Héroe Inexistente  

 
 
I. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA 
INTERVENCIÓN DE LA OTAN EN KOSOVO 
 
 

El 24 de marzo de 1999, por primera 
vez desde su creación en 1949, la OTAN 
entraba en el juego de la guerra con otro país, 
coincidiendo con el cincuentenario de esta 
Alianza en donde se enarbolaba el “Nuevo 
Concepto Estratégico”41 de la organización, la 
República Federal Yugoslava, que no había 
cometido ninguna agresión fuera de sus 
fronteras. Esta decisión fue calificada de 
“deber moral” por Javier Solana, el entonces 
secretario general de la OTAN. Es decir, el 
argumento principal para atacar a Yugoslavia era una 
cuestión moral, quedando de fuera toda argumentación legal 
sobre el ataque porque simplemente no la había. 

Después de la segunda guerra mundial, el derecho 
internacional prohíbe la “intervención” de un Estado en los 
asuntos de cualquier otro Estado que no hubiera consentido 
para tales efectos, es decir, una prohibición a la intervención 

                                                 
41 Para un análisis in house del concepto, véase http://www.nato.int/docu/review/50th-
ann/skaplan-e.shtml 

unilateral en las guerras internas, aún y cuando hubiera 
justificaciones de intervención por razones humanitarias42.  
Desde su creación, la Carta de las Naciones Unidas 
establecía (art. 2.7) que el principio de no intervención en 
los asuntos internos de los Estados no se contrapone con la 
acción del Consejo de Seguridad, una vez que éste lo haya 
autorizado expresamente, para aplicar medidas coercitivas 

bajo el capítulo VII de la Carta para 
mantener o reestablecer la paz y la 
seguridad internacionales. En este 
sentido, autoriza a los acuerdos y 
organismos regionales (como la OTAN) 
a aplicar, en nombre del Consejo de 
Seguridad43, “medidas coercitivas bajo 
su autoridad”, sujetando esta 
autorización a los designios del Consejo 
de Seguridad (art. 53.1). En pocas 
palabras, una jerarquización de la 
autoridad para ejercer medidas 
coercitivas en las relaciones 
internacionales: primero el Consejo de 
Seguridad, aunque utilice a otros 
organismos para la aplicación de dichas 
medidas. A esta jerarquización se le 
suma la prevalencia de las obligaciones 
expresadas en la Carta por sobre 
cualesquiera otras convenidas (art. 103 
y confirmado por la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(1969, art. 30.1)). 

Los estados miembros de la 
Alianza, miembros también de las Naciones Unidas, tenían 
la obligación de cumplir con lo establecido en la Carta, 
incluyendo la prohibición a “la amenaza o uso de la fuerza 
en contra de la integridad territorial o de la independencia 
política de cualquier Estado” (art. 2.4). En general ha sido 
aceptado que la prohibición a la intervención de un Estado 

                                                 
42 Véase el número especial del AJIL sobre la intervención de la OTAN en Kosovo. 
“NATO´s Kosovo Intervention: Editorial Comments”. AJIL (1999) v. 93 n. 4 
43 Por incapacidad propia al no contar con un Ejercito de Naciones Unidas, aunque este 
previsto en el art. 43 de la Carta de Naciones Unidas 

LUIS GUILLERMO VILLACICENCIO 
                             convidado 
 
                                       

MONTERREY 

“Kosovo ha abierto la 
puerta al uso 

unilateral de la fuerza 
por parte de las 
potencias. [...] 

Personalmente creo 
que la puerta se ha 

abierto por completo 
y que ahora será cada 
vez más difícil volver 
a cerrarla para hacer 

respetar la 
prohibición al uso de 

la fuerza en las 
relaciones 

internacionales.” 
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en los asuntos internos de otro Estado se aplica con 
independencia del régimen político (más democrático o 
menos) de ese Estado.44 
 
 
II. LA LEGALIDAD DE LA INTERVENCIÓN DE LA OTAN 
 

La doctrina ha encontrado en esta cuestión una de 
sus mayores fuentes de inspiración y elaboración teórica. Ya 
desde fechas tan anteriores a Kosovo como 1973, la doctrina 
norteamericana elaboraba sus análisis y opiniones sobre la 
intervención humanitaria a la luz de la Carta de las Naciones 
Unidas45.Así, se afirma que la interpretación del artículo 2(4) 
de la Carta lo que provee la clave acerca de la legalidad o 
ilegalidad de una forzada intervención humanitaria por un 
Estado o grupo de Estados sin la autorización del Consejo de 
Seguridad.46 Este artículo prevé la prohibición a la amenaza o 
uso de la fuerza en contra de integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado. De ahí que la 
discusión se ha centrado en si la intervención humanitaria 
realmente va en contra de la integridad territorial o de la 
independencia política de cualquier Estado, en tanto que lo 
que busca es preservar los principios de defensa de los 
derechos humanos y en ese sentido estaría justificada la 
violación del artículo 2 (4). Sin embargo, lo que se pretende 
con este argumento es “colocar frente a frente dos normas 
imperativas del Derecho Internacional”47. 

Al ser, la prohibición al uso de la fuerza, una norma 
imperativa, es decir de jus cogens48, ésta solo puede ser 
modificada por otra norma de jus cogens49, y no por una de 
menor valor.  

Ahora bien, ¿es la intervención humanitaria una 
norma de jus cogens que permita entonces aplicarla como 
excepción a la prohibición del uso de la fuerza? La 
interpretación restrictiva o extensiva del artículo 2(4) de la 
Carta puede iluminarnos en la respuesta a la anterior 
pregunta. La interpretación restrictiva equipara los medios 
para asegurar el respeto o establecimiento de la paz y 
seguridad internacional como objetivo principal de la Carta. 
Es decir, equipara la prohibición al uso de la fuerza con la 
protección de los derechos humanos y la búsqueda de la 
justicia50. Sin embargo, la interpretación extensiva del citado 
artículo promulga por el texto y espíritu de la Carta en donde 
se prohíbe el uso individual de la fuerza independientemente 

                                                 
44 HENKIN, Louis. “NATO´s Kosovo Intervention: Editorial Comments” AJIL (1999) v. 93 
n. 4 p. 1 
45 Para una perspectiva norteamericana de la discusión cf. las contribuciones de BAXTER, 
FALK, FONTEYNE, FRANCK, GOLDIE y REISMAN en: R.B.LILLICH (ed.) 
Humanitarian Intervention and the Charter of the United Nations, 1973. y para una 
perspectiva más general de las diferentes escuelas legales sobre el tema, cf. VERWEY, 
“Humanitarian Intervention  and International Law”, NILR 32 (1985), 357. 
46 ZEMANEK, Karl. “Intervention in the 21st. Century” CEBDI, Vol.V (2001) p. 654 
47 Por un lado, la prohibición consolidada del uso de la fuerza, y por el otro, el “deber” 
emergente de la injerencia militar  humanitaria. Cf. REMIRO BROTÓNS, Antonio. 
“Desvertebración del Derecho Internacional en la Sociedad Globalizada” CEBDI, Vol. V 
(2001) p. 193 
48 La Corte Internacional de Justicia, en el Caso Nicaragua, se ha referido a la prohibición 
del uso de la fuerza como un principio fundamental o cardinal del derecho consuetudinario, 
o como una norma universal y por lo tanto de jus cogens. Cf. Military and Paramilitary 
Activities in and against Nicaragua, (1986) ICJ Reports 14, 100-I. 
49 El art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados especifica que: 
“…una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y 
reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de 
derecho internacional general que tenga el mismo carácter.” 
50 ZEMANEK, Karl. Op cit, nota 6, en p. 654 

del motivo, con la sola excepción de la legítima defensa51. 
En este sentido, mientras no se demuestre que una norma 
emergente de derecho internacional consuetudinario ha 
modificado la interpretación extensiva del art. 2(4) o que se 
ha convertido en una norma imperativa, es decir, de jus 
cogens, entonces no se puede hablar de que la intervención 
humanitaria pueda estar por encima de la prohibición al uso 
de la fuerza del art. 2(4) de la Carta de las Naciones 
Unidas.52 Además, de los trabajos preparatorios de la Carta 
se desprende que la protección de los derechos humanos es 
uno de los principales propósitos de ésta, sin embargo es 
subsidiario del objetivo de limitar la guerra y el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales53 

Al analizar la posibilidad de que exista una opinio 
juris respecto a la intervención humanitaria que la 
establezca como una norma imperativa, el resultado es 
claro: no existen indicios de tal opinio juris. En primer 
lugar, el texto de la Carta de las Naciones Unidas no toca el 
tema de la intervención humanitaria, ni siquiera esta escrito 
el concepto de manera literal54. Por lo tanto, al momento de 
crear la Carta, los Estados estaban de acuerdo en que no 
existía una opinio juris respecto al tema y que fuera 
necesaria su codificación. De ahí que, dada la práctica 
estatal, los argumentos a favor de un derecho a la 
intervención humanitaria en el derecho internacional 
positivo encuentran severas dificultades55. 

Mas aún, es claro que el derecho consuetudinario 
de la intervención humanitaria existente anterior a la 
Carta56  quedó sepultado con la adopción de la Carta y del 
sistema de seguridad colectiva para intervenir en caso de 
una amenaza o establecimiento de la seguridad 
internacional57. Después del nacimiento de la Carta, la 
práctica de los Estados ha invocado el concepto de 
intervención humanitaria pero como una medida de 
protección de los nacionales en peligro mortal en otro 
Estado58. Sin embargo se ha argumentado que cuando se 
ha invocado la intervención humanitaria bajo este tenor es 

                                                 
51 La cual es imposible de aplicar para este caso porque Yugoslavia no había violado la 
prohibición del uso de la fuerza en contra de los países de la OTAN y por lo tanto no 
había cometido el crimen de Agresión, tal y como se establece en la Resolución 3314 
(XXIX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones,  que en sus art. 1 y 2 
respectivamente establece que se habla de Agresión “cuando se ejerza el uso de la fuerza 
por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de 
otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones 
Unidas…” y que “…el primer uso de la fuerza armada por un Estado en contravención de 
la Carta constituirá prueba, prima facie,  de un acto de agresión.” 
52 Ni siquiera argumentando la ineficiencia de las Naciones Unidas (por ejemplo, el veto 
de algunos Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad en la crisis de Kosovo y 
más recientemente en la crisis de Iraq), ya que la Corte Internacional de Justicia, en el 
caso del Canal de Corfú, ha establecido la inexistencia de un derecho a  la intervención a 
través de la fuerza en el derecho internacional, “cualesquiera sean los defectos actuales en 
la Organización Internacional (de las Naciones Unidas)”. Cf. ICJ, Reports 1949, 4, en p. 
35 
53 CHARNEY I. Jonathan. “Anticipatory Humanitarian Intervention in Kosovo” en 
“NATO´s Kosovo Intervention: Editorial Comments” AJIL (1999) V. 93 N. 4 p. 10 
54 Ibid, p. 10 
55 KRISCH, Nico, “Legality, Morality and the Dilema of Humanitarian Intervention after 
Kosovo” EJIL (2002) V. 13 N.1 p. 323-355 
56 De acuerdo con KRISCH, la ideas a favor de una intervención humanitaria  “sirvieron 
para justificar empresas coloniales  del siglo diecinueve, y es plausible que los más 
recientes intentos de relativizar la protección igualitaria de la soberanía acoge temores 
entre muchas naciones por la recurrencia de tales fenómenos en el nombre de los 
derechos humanos”.  
57 M.BRENFORS y M. PETERSEN, “The legality of Humanitarian Intervention- A 
defence” Nordic JIL 69 (2000), p. 498 
58 Los ejemplos incluyen las acciones en el Congo, la República Dominicana, Entebbe, 
Granada y Panamá. 
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también fácil identificar claros objetivos políticos59. Inclusive, 
cuando la OTAN inició los bombardeos sobre Yugoslavia no se 
ofreció argumento legal alguno60, sino solo de tipo moral. 
Únicamente Bélgica, con motivo de la demanda de Yugoslavia 
contra los quince miembros de la OTAN ante la Corte 
Internacional de Justicia, esgrimió la intervención humanitaria 
como el sustento legal para la campaña de la OTAN61.  

En el debate que ha suscitado la práctica de los 
Estados, es necesario detenerse un momento para analizar un 
punto que también esta en discusión y que tiene que ver con 
el Consejo de Seguridad, sus autorizaciones y la acción de los 
Estados Miembros, en especial las potencias, en caso de 
inacción de éste62. Frowein concluye que la inacción del 
Consejo de Seguridad nunca puede considerarse una 
autorización63, y que el problema reside en que el Consejo de 
Seguridad deja la mayoría de sus resoluciones, sobre todo las 
críticas e importantes, vagas y abiertas en su interpretación y 
terminación. Todo esto provoca un gran peligro cuando dichas 
resoluciones, que parecieran ser una especie de cheque en 
blanco para el uso de la fuerza, son confrontadas con el veto 
de algún Miembro Permanente64 y es prácticamente imposible 
evitar que sean utilizadas a efectos de servir como supuesta 
base “legal” para la acción unilateral de un Estado Miembro65.  
En este sentido, la referencia que se hace a la resolución 
1199 sobre las acciones futuras del Consejo de Seguridad, 
respecto a la situación en Yugoslavia, no es en sí mismo una 
base legal para la amenaza o uso de la fuerza por parte de un 
Estado Miembro o de una Organización Internacional.66 

Inclusive, aun y cuando el Consejo de Seguridad no 
condene una acción, lo cual no implica que esté aprobando 
implícitamente los hechos, no se puede considerar como una 
señal de que la práctica de los Estados están a favor de la 
intervención humanitaria o siquiera más positivos a ella67.  
En resumen, la práctica de los Estados después del 
nacimiento de la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales no permite observar que se ha 
llegado a la emergencia de una nueva norma en derecho 
internacional y que por lo tanto, la intervención humanitaria 
no goza de una opinio juris, lo cual hace la intervención de la 

                                                 
59 Durante la guerra civil de 1971 en Pakistán, la India intervino en la zona este de Pakistán 
supuestamente para proteger al grupo étnico Bengali. La acción fue condenada por una gran 
mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas. La resolución de la Asamblea General 
que condenó estos hechos es una clara muestra del consenso internacional en contra de la 
intervención humanitaria como excepción a la prohibición del uso de la fuerza. 
60 Inclusive, algunos Estados Miembros de Naciones Unidas como el Reino Unido y 
Holanda (disponible en http://www.AIV-advice.nl ) han establecido en sendos reportes de 
las oficinas jurídicas de sus Gobiernos, la inexistencia de una regla consuetudinaria de 
intervención humanitaria en el derecho internacional. Véase, WHEATLEY, “The Foreign 
Affairs Select Committee Report on Kosovo: NATO action and humanitarian intervention”, 
5 Journal of Conflict and Security Law (2000) p. 261-273; DECKER, “Illegality and 
Legitimacy of Humanitarian Intervention; Synopsis of and Comments on a Dutch Report”, 6 
Journal of Conflict and Security Law (2001) 115-126. 
61 CHARNEY, Jonathan.  Op cit, nota 13, p. 11 
62 Para un buen análisis al respecto, FROWEIN, Jochen. “Legal Consequences for 
International Law Enforcement in Case of  Security Council Inaction” pp. 111-124 en 
DELBRÜCK, Jast “The Future of International Law Enforcement, New Scenarios-New 
Law?. 1993 Ducnkerand Humblot-Berlin. 
63 Ibid, p. 119 
64 Ibid p. 114 
65 Recientemente esta cuestión renació en el debate por el intento y la acción confirmada de 
los Estados Unidos para atacar Irak amparados en una serie de laberintos y ambigüedades de 
las resoluciones 660, 678, 687 y 1441 del Consejo de Seguridad. Para un buen análisis de la 
ambigüedad de las resoluciones del Consejo sobre Iraq, LOBEL, Jules y RATNER, Michael. 
“Bypassing the Security Council: Ambiguous Authorizations to use force, cease-fires, and 
the Iraqi Inspection Regime” AJIL (1999) Enero. 
66 SIMMA, Bruno. “NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects” EJIL (1999) V.10 
N. 1 p. 6 
67 KRISCH, Nico. Op Cit. , nota 15, p. 5 

OTAN en Yugoslavia totalmente ilegal68.Sin embargo, este 
pronunciamiento no puede ser la última palabra de éstas 
líneas. Algo, en cualquier instancia de intervención 
humanitaria, debe hacerse a través de un acercamiento 
cuidadoso que analice que tan grave esta ilegalidad se 
contrapesa con todas las circunstancias de un caso 
particular concreto, y en los esfuerzos, si los hubiera, 
llevados a cabo por las partes involucradas para llegar “lo 
más cerca al derecho” como fuera posible. Tal análisis 
involucra forzosamente la moralidad y la legitimidad del 
caso como la mejor forma posible de  acercamiento a la 
legalidad de éste. 
 
 
III. MORALIDAD Y LEGITIMIDAD EN LA 
INTERVENCIÓN DE LA OTAN 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, la acción 
de la OTAN fue apoyada por sus Miembros bajo la 
justificación de un “deber moral” ante la situación de 
graves violaciones de los derechos humanos en Kosovo. Lo 
que es difícil de seguir es quién les dió ese “deber moral”. 
Esto no es nuevo, los países latinoamericanos han sufrido 
constantemente ese paraguas protector del “deber moral” 
de los estadounidenses. 
Krisch, en su análisis sobre legalidad y moralidad de la 
intervención humanitaria después de Kosovo, analiza 
nuevas ideas aportadas al debate, encontrando que un 
orden basado en derechos individuales, más que uno como 
el actual basado en la soberanía estatal, pudiera aceptar la 
intervención humanitaria.69 

La intervención de la OTAN en Kosovo desde un 
punto de vista moral involucra serias cuestiones para los 
Estados y su soberanía. Es obvio que estas cuestiones se 
encuentran totalmente fuera de los instrumentos jurídicos 
positivos. Esto provoca, argumenta KRISCH, a que el 
problema de la intervención humanitaria se situe como una 
divergencia entre la moralidad y el derecho positivo, 
teniendo por un lado las consideraciones de justicia y de los 
derecho humanos que reclaman un derecho a la 
intervención, y por el otro lado, un orden legal internacional 
que impide ese derecho en aras de vigilar y hacer respetar 
la soberanía estatal. Esta misma divergencia se expresa en 
las reservas de algunos proponentes morales de la 
intervención humanitaria a que ésta se convierta en la 
puerta que abra la posibilidad del uso de la fuerza70 y que 
regresemos a como estábamos antes de 1945, porque las 
normas legales actúan en la conducta estatal como formas 
para excluir posibilidades de justificación. El derecho pierde 
mucho de su peso si permite esta posibilidad de la 
intervención humanitaria como excepción al uso de la 
fuerza. 

En el debate entre la soberanía estatal y la 
moralidad también se encuentra la necesidad de estudiar a 
fondo lo que sucede con la soberanía de un Estado cuando 
éste viola sistemáticamente los derechos humanos de sus 
ciudadanos. Es decir, una guerra pero dentro de los límites 
de su soberanía estatal. Algunos proponen que mientras el 
Estado no cumpla con ciertos estándares mínimos de 

                                                 
68 Para la mayoría de la doctrina ha sido difícil establecer lo contrario, es decir, que la 
intervención fue legal. Cf. REMIRO BROTÓNS, Antonio, Op cit, nota 7, p. 196; 
CHARNEY I. Jonathan, Op cit, nota 13, p. 9; FRANCK M, Thomas. “Lessons from 
Kosovo” en “NATO´s Kosovo Intervention” AJIL (1999) V. 93 N. 4, p. 28 
69 KRISCH, Nico. Op cit. nota 15, p. 1 
70 KRISCH, Nico. Op cit. nota 15, p. 7 
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respeto de los derechos humanos, entonces su soberanía 
debería verse acotada a un cambio de rumbo a un mayor 
respeto de los derechos humanos.71 El problema que viene 
con esto es quién debe decidir cuando se están violando los 
derechos humanos de los ciudadanos, con que gravedad y 
quienes, en la Comunidad Internacional, deben defender esos 
derechos humanos.  

Los proponentes de un derecho internacional más 
moralista se encuentran con que las normas morales, en la 
mayoría de las concepciones, se aplican entre los individuos, 
y lo hacen de forma directa sin que sea necesario un 
procedimiento de validez a priori. De ahí que cuando se 
aplican esas normas morales a las instituciones, los 
procedimientos de éstas terminan por concebir un rol para 
esas instituciones en términos morales. Sin embargo, cuando 
las instituciones actúan, uno sale de la esfera de la moralidad 
y entra a las esferas del derecho y la teoría política, lo cual 
hace imposible moralizar el derecho internacional.72  

Respecto a la legitimidad de la acción también 
quedan bastantes cuestiones en el debate que hacen 
necesario detenerse un poco y estudiarlas. Una de ellas es la 
intención de los legitimadores de la intervención humanitaria 
de tratar de buscar un espacio para ésta dentro de los 
principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. Ya 
hemos visto que no existe referencia textual a la intervención 
humanitaria73 en la Carta, sin embargo si existe espacio para 
los derechos humanos (uno de los claros objetivos de la 
intervención humanitaria). En este sentido, CASSESE 
argumenta que en la Comunidad Internacional existen tres 
valores fundamentales: paz, derechos humanos y 
autodeterminación. Y que cuando alguno de estos tres valores 
chocan entre ellos, lo que debe prevalecer es el valor de la 
paz74. Siguiendo con CASSESE, el dilema entre moralidad y 
legalidad se puede expresar con la siguiente pregunta: 
 

“… faced with such an enormous human-made 
tragedy and given the  inaction of the UN Security 
Council due to the refusal of Russia and China to 
countenance any significant involvement by the 
international community to stop the massacres and 
expulsions, should one sit idly by and watch thousands 
of human beings slaughtered or brutally persecuted? 
Should one remain silent and inactive only because the 
existing body of international law proves incapable of 
remedying such a situation? Or, rather, should respect 
for the Rule of Law be sacrificed on the altar of human 
compassion?75 

 
Su respuesta es clara: desde un punto de vista ético 

la posibilidad a asistir al uso de la fuerza estaba justificado. 
Sin embargo, desde su condición de iusinternacionalista, ese 
punto de vista ético es contrario al derecho internacional 
actual. 
 
 
 

                                                 
71 TESÓN, Fernando. Humanitarian Intervention: An Inquiry into Law and Morality (2a. 
Ed., 1997) p. 55 
72 Varios autores abordan esta cuestión. HOFFMAN, The Ethics and Politics of 
Humanitarian Intervention (1996) en p. 12- 37; WALZER, Michael. Just and Unjust Wars 
(2a. Ed. 1992) p. 107; BEITZ, C.R. Political Theory and International Relations (2a. Ed. 
1999) 
73 p. 5, Nota 14 
74 CASSESE, Antonio. “Ex iniuria ius oritur: Are We Moving towards International 
Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community? EJIL 
(1999) Vol. 10, N. 1  
75 CASSESE, Antonio. Op cit. nota  34, p. 20-21 

IV. LECCIONES DE LA INTERVENCION DE LA OTAN 
 

Los bombardeos de la OTAN pusieron de 
manifiesto el dislocamiento entre el orden político 
internacional actual y el viejo orden jurídico internacional. 
El fin de la Guerra Fría suponía una revitalización de las 
Naciones Unidas, pero también un gran reto ante la 
liberación del Consejo de Seguridad como rehén de los 
Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Con lo sucedido en 
Kosovo, el sistema de mantenimiento de la paz y seguridad 
encontró su gran pesadilla y probablemente su fracaso: 
¿Qué hacer cuando el Consejo de Seguridad no autorice el 
uso de la fuerza y ésta sea utilizada sin su consentimiento?, 
¿Debe permitirse la aplicación, no autorizada por el Consejo 
de Seguridad, de contramedidas armadas en caso de 
violaciones graves de derechos humanos por parte de 
terceros Estados? y ¿Cómo equilibrar las visiones morales y 
legales en torno a violaciones de normas erga omnes, 
teniendo como sombra un pasado donde la justificación a la 
intervención humanitaria se utilizó como estandarte en la 
colonización de numerosas regiones en varios continentes?. 

Estas preguntas serían sumamente sanas si se 
hicieran incorporar al debate entre los Estados teniendo 
como marco a las Naciones Unidas. Sin embargo esto no es 
así. El unilateralismo acalla todas las voces que proponen 
un mayor diálogo para resolver los grandes problemas de la 
humanidad en los inicios del siglo XXI y entramos en un 
juego de sordos, en donde el más fuerte, los Estados 
Unidos, impone su paradigma de cómo deben conducirse 
las relaciones internacionales y hacia a donde debe ir el 
nuevo orden internacional, tanto político como jurídico. 

Varias lecciones nos ha dado la actuación de la 
OTAN en Kosovo. REMIRO BROTÓNS nos habla de una 
usurpación de un ámbito de competencias exclusivo del 
Consejo de Seguridad por parte de la OTAN.76  ZEMANEK 
enfatiza la necesidad de distinguir dos conceptos que a 
menudo se utilizan como iguales: la injerencia humanitaria 
y la intervención humanitaria. El primero se definiría como 
aquellas formas de fuerza militar, desde operaciones 
relámpago de inteligencia (como la liberación de rehenes) 
hasta aquellas que son invasiones temporales a gran escala 
con operaciones de combate constantes. El segundo, y 
motivo de estas líneas, sería como la incursión, también 
militar, en un territorio extranjero con el propósito de 
prevenir o terminar violaciones graves y sistemáticas de 
derechos humanos perpetradas contra una población entera 
de un Estado o contra una minoría (genocidio).77 

En cambio, SIMMA, cruzado de brazos concluye, 
con un aire de absoluta conformidad, que 
desafortunadamente existen “hard cases” en donde los 
terribles dilemas deben ser enfrentados y las 
consideraciones políticas y morales pueden aparecer que 
existe otra opción más que actuar fuera de la ley. Y que 
mientras más aislados sean esos casos, menor será su 
potencial para erosionar los preceptos del derecho 
internacional, en este caso de la Carta de las Naciones 
Unidas78.  

Para HENKIN la gran lección del conflicto de 
Kosovo es si no estamos yendo hacia una forma de 
intervención colectiva más allá del veto del Consejo de 
Seguridad. Todo esto a través de una especie de “acuerdo 

                                                 
76 BROTÓNS REMIRO, Antonio. Op cit. nota 7, p. 195 
77 ZEMANEK, Karl. Op Cit., nota 6, p. 649 
78 SIMMA, Bruno. Op Cit. nota 26, p. 18 
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de caballeros” o  por un autodominio y asentimiento. Es decir, 
una “Carta de Naciones Unidas viva”.79 En la misma línea, 
CASSESE comenta que este caso llevará a la gradual 
cristalización de una regla general de Derecho Internacional 
que autoriza contramedidas armadas para el propósito 
exclusivo de poner fin a una serie de atrocidades de gran 
escala que sean crímenes contra la humanidad y que 
constituyan una amenaza para la paz. Es decir, una excepción 
más al sistema de seguridad colectiva a parte de la ya 
establecida legítima defensa (art. 51 de la Carta de Naciones 
Unidas)80 

En contraste, argumenta CHARNEY, la comunidad 
internacional se ha movido hacia la creación  de un derecho 
internacional humanitario más fuerte, incluyendo mayor 
aplicación y medidas de protección. No ha, sin embargo, 
autorizado a algunos Estados a intervenir mediante el uso de 
la fuerza en terceros Estados para proteger esos derechos, en 
ausencia de una autorización del Consejo de Seguridad bajo 
el capítulo VII de la Carta o en una situación de legítima 
defensa con  argumentos morales y éticos para una 
intervención humanitaria. En dado caso, continúa CHARNEY, 
lo que deje el ejemplo de Kosovo sea que se estimule el 
desarrollo de una nueva norma legal que permita la 
intervención a través de organizaciones regionales para 
detener estos crímenes sin la autorización del Consejo de 
Seguridad, mientras se limiten los riesgos de abuso y 
escalada. Ese será la tarea para el futuro, concluye 
CHARNEY.81 

Siguiendo en ésta línea, KRISCH afirma que vale la 
pena recalcar que la protección de los derechos humanos ha 
adquirido, cada vez más,  una mayor importancia para el 
Derecho Internacional. Sin embargo que esto no significa que 
se pueda acoger el uso de la fuerza para hacer valer dicha 
protección. Primero porque la paz se encuentra en un mayor 
nivel que la protección de los derechos humanos en un caso 
de uso unilateral de la fuerza. Segundo, porque la 
intervención humanitaria no es simplemente la alternativa 
moral a un arbitrario e injusto orden legal internacional. 
Tercero, es imposible hablar de un consenso en la práctica de 
los Estados respecto a la intervención humanitaria porque los 
dos últimos casos hechos en su nombre, el de Kosovo y la 
aplicación de las zonas de exclusión de vuelos en Iraq, han 
encontrado una fuerte oposición entre los Estados, no 
solamente por Rusia y China (países con poder de veto en el 
Consejo de Seguridad) sino también con buena parte del 
bloque de países de los llamados No Alineados (actualmente 
115 Estados).82 
 
 
V. CONCLUSIÓN: EL USO DE LA FUERZA DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN DE LA OTAN 
 

Como hemos visto en las secciones II, III y IV, la 
intervención de la OTAN pone en grave riesgo el experimento 
más aplaudido, el de la prohibición al uso de la fuerza con 
excepción de la legítima defensa y una defensa colectiva 
autorizada por el Consejo de Seguridad, con la creación de las 
Naciones Unidas y de un nuevo concierto internacional para 
los Estados. El problema no era que una coalición de Estados 
Miembros bajo una Organización Internacional fuera a atacar 
a otro Estado, sino que esto se había hecho sin la autorización 

                                                 
79 HENKIN, Louis, Op Cit, nota 4, p. 4 
80 CASSESE, Antonio. Op Cit. nota 34, p. 23 
81 CHARNEY, Jonathan. Op Cit. nota 13, p. 14 
82 KRISCH, Nico. Op Cit. nota 15, p. 17-18 

expresa del Consejo de Seguridad y por lo tanto se estaba 
una grave violación a la Carta de las Naciones Unidas. La 
misma OTAN, a través de su Secretario General, el 9 de 
Octubre de 1999 enfatizaba que “…the fact that another 
UNSC Resolution containing a clear enforcement action with 
regard to Kosovo cannot be expected in the foreseeable 
future”83. Prácticamente anunciaban su intención de utilizar 
la fuerza sin autorización del Consejo Seguridad. 

Kosovo ha abierto la puerta al uso unilateral de la 
fuerza por parte de las potencias. En Afganistán, 
argumentando una legítima defensa a raíz de los ataques 
terroristas del 11 de Septiembre, los Estados Unidos 
utilizaron unilateralmente el uso de la fuerza. No era 
necesaria una autorización del Consejo de Seguridad 
porque la supuesta base legal era que Estados Unidos 
estaba respondiendo a un ataque armado y tenían el 
derecho de repelerlo a través de la legítima defensa. Los 
problemas a esta interpretación vienen cuando uno se 
pregunta si la legítima defensa también vale para casos en 
donde el agresor no es un Estado, sino un grupo terrorista. 
Los Estados Unidos escogieron atacar un país, que había 
estado olvidado por el mundo desde que las noticias dieron 
cuenta de cómo unos individuos, llamados muyujaidines, 
que derrotaron al ejercito invasor de la ex Unión Soviética, 
por la supuesta protección de los talibanes (que no eran el 
grupo que gobernaba Afganistán en su totalidad, sino que 
más bien solo una región). Habrá que preguntarse si 
Estados Unidos tenían derecho a atacar Afganistán 
argumentando que como los talibanes protegían a los 
terroristas del 11-S, debían bombardearse el territorio 
afgano y provocar innumerables problemas y desastres 
humanitarios a la población civil. En efecto, la condición de 
proporcionalidad que presupone la utilización del derecho a 
la legítima defensa no fue respetada por los Estados Unidos 
y puede ser que se tengan  supuestos de responsabilidad 
internacional por hechos ilícitos, además de los del derecho 
internacional humanitario por la actuación estadounidense. 

La puntilla del uso unilateral de la fuerza la ha 
dado recientemente la invasión a Iraq, sin el 
consentimiento del Consejo de Seguridad y con oposición 
de 9 de los Miembros Permanentes y no Permanentes, por 
parte del eje BBB-A (Bush, Blair, Berlusconi y Aznar). 
Argumentando una supuesta amenaza a la seguridad y paz  
internacional a través de la supuesta negativa Iraqui a 
destruir sus armas de destrucción masiva (que a casi dos 
meses de finalizada la intervención, el eje BBB-A no ha 
podido demostrar que Iraq tenía armas de destrucción 
masiva con lo que se confirma la total ilegalidad de la 
acción). 

Personalmente creo que la puerta se ha abierto 
por completo y que ahora será cada vez más difícil volver a 
cerrarla para hacer respetar la prohibición al uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales. No veo como los 
Estados Unidos vayan a buscar consensos, ante una nueva 
supuesta crisis internacional que amenace la paz y 
seguridad internacional, en el Consejo de Seguridad para 
respetar el derecho internacional. Sin embargo, esto no 
quiere decir que el derecho internacional ha muerto. Al 
contrario, esta amenaza al Derecho Internacional puede 
resultar en fortalecerlo si los países pueden lograr dejar en 
aislamiento total a los Estados Unidos en su aventura por 
volver a la época donde como potencia podían hacer lo que 

                                                 
83 SIMMA, Bruno. Op Cit. nota 26, p. 6 
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quisieran en cualquier parte del mundo y sin que nadie 
objetara sus acciones.  

 
La intervención humanitaria no puede ser la opción 

para hacer frente a las violaciones graves de derechos 
humanos. Ni siquiera una intervención humanitaria acotada 
como muchos proponen.84 En cambio debe buscarse que las 
Naciones Unidas vuelvan a jugar un rol más activo en la 
prevención, contención y sanción de las violaciones graves de 
derechos humanos, con un papel activo del Consejo de 
Seguridad en donde el uso de la fuerza no se privatice y en 
donde el mismo Consejo tenga un control real y verdadero  a 
priori a cualquier acción tomada respecto a una situación de 
emergencia humanitaria. 

Desgraciadamente la mejor conclusión respecto al 
futuro de la prohibición del uso de la fuerza nos la dará la 
siguiente guerra en carpeta de las grandes potencias. 
 
 

 
 
Luís Guillermo Villavicencio é doutorando em Direito e 
Relações Internacionais pela Universidade 
Complutense de Madrid. Professor do Departamento de 
Humanidades do Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México.

                                                 
84 Compárese las propuestas de autores como ZEMANEK, Karl. Op Cit. nota 6, p. 657; 
KRISCH, Nico. Op Cit.  nota 15, p. 7; CASSESE, Antonio. Op Cit. nota 34, p. 22 
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“… Una sombra pronto seras, 
Una sombra como yo, y nada más…” 

Caminito, tango argentino 
 

Os presidentes do Brasil e da Argentina assinaram em 
Buenos Aires, no dia 16 de outubro de 2003, um 
documento conceitual e programático que 
pretende balizar as ações internas e 
externas de ambos os países, no seu 
relacionamento recíproco, na agenda de 
temas coordenados por entidades 
multilaterais, na esfera das negociações 
comerciais regionais e multilaterais e em 
vários outros temas de interesse do 
Mercosul e da comunidade internacional. 
Ambiciosamente chamado de “Consenso 
de Buenos Aires”, o documento, com 
aproximadamente duas dezenas de 
pontos de definições e promessas nas 
áreas econômica, social e diplomática, 
formula idéias generosas e antecipa um 
conjunto de intenções meritórias, mas 
deixa sem resposta satisfatória a panóplia 
de ações concretas e de instrumentos que 
permitiria, de maneira concreta, alcançar 
aqueles objetivos. 
 
 Farei uma análise linear deste 
documento, destacando em primeiro 
lugar seus pontos principais, suas ênfases 
conceituais e suas intenções implícitas, 
formulando em seguida comentários que 
julgo pertinentes em função da estratégia 
política perseguida pelo documento. Não 
pretendo, contudo, estabelecer qualquer 
comparação com o outro consenso mais 
famoso, o de Washington, por entender 
que cada um dos dois conjuntos de regras 
de políticas públicas, em especial na área 
econômica, segue uma linha peculiar de raciocínio, cada 
um pertence a universos distintos de operacionalização 
prática e eles visam, portanto, a objetivos diferentes, um 
situado no terreno da governança econômica, o outro mais 
afeto à liderança política. 
 
 

Resumo e comentários gerais  
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dois casos, ele apresenta reduzido valor prático e 
escasso mérito quando às possibilidades futuras de sua 
universalização ou sua disseminação para outros países, 
dentro da região e fora dela.  
 
 A rigor, o epíteto “consenso” parece um pouco 
exagerado, pois se trata, de fato, de uma declaração de 
apenas dois países de uma determinada região 
geográfica, o que talvez não o qualifique para ser 
apresentado com tal substantivo abrangente.  
  

Reduzirei agora as cinco páginas do documento 
ao núcleo essencial das propostas consignadas nos seus 
parágrafos, eliminando apostos e elementos adjetivos, e 
retendo apenas sua substância essencial. 

 
 

Análise tópica do documento85:  
 
1. Fortalecer a democracia política, com combate à 
pobreza e à desigualdade, que configuram perda de 
cidadania. 
 Deveria ser apenas uma constatação de um estado 
de fato, não um objetivo a ser alcançado, o que denota, 
talvez, insegurança quanto à sustentabilidade do regime 
na região. Em todo caso, esse fortalecimento depende 
mais de dinâmicas internas do que de processos 
conjugados, já que na mesma região — seja Europa, 
Ásia ou América Latina — podem conviver diferentes 
regimes políticos, com maior ou menor renda per capita. 
Não existe, aliás, uma correlação estrita entre renda e 
regime político, mas é também verdade que países 
pobres, de escasso desenvolvimento econômico, tendem 
a ser mais autoritários do que as economias avançadas. 
A cidadania e a democracia têm mais a ver com a 
natureza da sociedade civil do que com a configuração 
estrita do Estado, ou com o grau mais ou menos 
eqüitativo, ou desigual, da distribuição de renda. 
Democracias avançadas tendem a ser mais igualitárias, 
o que não impede que regimes democráticos tenham 
convivido, no passado, com regimes de exclusão ou 
abertamente escravagistas — como na Grécia clássica, 
ou no sul dos Estados Unidos, por exemplo — e que 
democracias modernas tenham conhecido recentes 
processos de concentração de renda — como é o caso, 
mais uma vez, dos Estados Unidos na atualidade, ou de 
outros países mais desenvolvidos.  
 
2. Impulsar a integração regional, com participação da 
sociedade civil. 
 Objetivo meritório, mas a integração pode ser vista 
como uma meta em si — o que pode conduzir a 
eventuais deseconomias, se feita de forma restritiva — 
ou apenas como um meio para se atingir outras metas, 
como o desenvolvimento econômico e social ou o 
progresso tecnológico.  
 
3. Globalização sem concentração econômica. 
 Deveria ser uma aspiração, mas de fato, como se 
trata de processo relativamente aleatório, com poucos 
controles governamentais sobre seus resultados 

                                                 
85 Cf. texto original do documento em: 
http://www.odebatedouro.com.br/almeida38.html 

efetivos, torna-se difícil garantir esse objetivo, a menos que 
se empreenda uma administração restritiva das relações 
econômicas internacionais de cada país, ou seja, a 
administração estatal da abertura econômica. A 
concentração de renda pode aliás ocorrer sem globalização, 
como provado pela experiência brasileira de grande 
crescimento e aumento das exportações nos anos 70 e 80, 
resultando num menor coeficiente de abertura econômica, 
num grau avançado de nacionalização dos sistemas 
produtivos e numa distribuição ainda mais desigual da 
renda. De fato, a experiência histórica precedente 
demonstrou que são os períodos de fechamento e, 
portanto, de não-globalização que conduzem a processos 
de concentração da renda e de monopólios — públicos e 
privados — e não as fases de abertura à competição 
externa, que desconcentram poder e riqueza.  
 
4. Políticas de crescimento com distribuição eqüitativa, via 
ordenamentos tributários e fiscais mais justos. 
 Totalmente desejável, mas não há nenhuma 
explicitação quanto aos meios pelos quais se faria esse 
crescimento com distribuição ou que natureza teriam os 
citados ordenamentos “mais justos”. 
 
5. Fim da pobreza não se resolve com assistência, mas 
requer emprego e investimento produtivo. 
 Nada de mais verdadeiro, mas a observação acima 
também se aplica: como assegurar essa meta geral e como 
serão garantidos emprego e investimentos? 
 
6. Papel estratégico do Estado, incremento de sua eficácia e 
transparência. 
 O Estado sempre teve, e continuará tendo, papel 
estratégico nas economias modernas, o que quer que 
façam os governos para diminuir-lhe o tamanho. Ele 
conheceu notável evolução em todos os países, geralmente 
na direção de uma maior eficácia administrativa e de um 
tratamento impessoal — isto é, burocrático — de seus 
mecanismos de gestão. Em poucos lugares, e a África seria 
o exemplo mais contundente, ele regrediu ao ponto de 
caminhar no sentido da falência administrativa ou do 
aumento da corrupção. 
 
7. Prioridade absoluta à educação como ferramenta de 
inclusão social. 
 Objetivo altamente meritório e, aliás, verdadeiramente 
estratégico. Deveria ser erigido em princípio absoluto da 
ação do Estado e se ver atribuído prioridade sobre todas as 
demais prioridades, e não apenas de maneira declaratória. 
 
8. Construir a sociedade da informação com inclusão social 
e desenvolvimento. 
 Nada objecionável, como em outros casos de intenção 
declarada, mas não sabe bem como essa intenção será 
convertida em realidade.  
 
9. Revolução informática apresenta perigo de exclusão, 
gerando brecha tecnológica em relação aos países 
industrializados. Devemos promover a sociedade da 
informação. 

De acordo quanto aos objetivos “promocionais”, 
mas cabe observar que, se ocorre uma verdadeira 
revolução informática, ela raramente será excludente, pelo 
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velho princípio revolucionário que tende a operar a 
transformação das estruturas sociais.  
 
10. Gerar pólo científico e tecnológico regional com 
critério de eqüidade social. 
 Idem, ibidem, mas pergunta-se por que a noção de 
pólo deve recolher prioridade em face da “simples” 
disseminação do conhecimento científico e tecnológico 
em toda a sociedade. O “pólo regional” não precisa estar 
desconectado das realizações em outros países nos 
mesmos terrenos, e a indução artificial de algum pólo 
pode representar deseconomias auto-cumulativas. No 
plano conceitual, aliás, a noção de pólo se choca com o 
critério da eqüidade.  

 
11. Existem desequilíbrios internos e desigualdades 
regionais. Propomos políticas de desenvolvimento que 
respeitem a diversidade do território. 
 Uma constatação óbvia, que requer medidas não 
tão óbvias. A proposta não diz absolutamente nada, pois 
se a política de desenvolvimento — o que quer que isso 
queira dizer — não respeitar a diversidade do território, 
ela tende a gerar deseconomias e ser uma indutora 
artificial de atividades, com fortes subsídios ou 
distorções das atividades econômicas.  
 
12. O trabalho constitui instrumento de promoção das 
condições de vida. Desejamos linhas de ação que 
permitam coesão social e dignidade do trabalhador. 
 Excelente programa de trabalho. Fica faltando a 
explicitação quanto aos meios e a definição de quais 
seriam, exatamente, essas linhas de ação. Algumas 
podem resultar em menor nível de empregabilidade, 
como descobriram vários países europeus que, ao 
garantir direitos amplos aos trabalhadores, acabaram 
gerando desemprego involuntário e extrema higidez nos 
mercados laborais, com segmentação exagerada e 
assistencialismo indevido, indutor de uma maior 
proporção de desemprego estrutural. 
 
13. Reiteramos os princípios sobre o desenvolvimento 
sustentável e vamos implementar os acordos 
multilaterais ambientais. 
 Meritório. 
 
14. Continuaremos buscando a gestão integrada dos 
recursos hídricos compartilhados. 
 Absolutamente inteligente, e mesmo racional em se 
tratando de vizinhos com rios e bacias contíguos e 
sucessivos.  
 
15.O Mercosul não é apenas um acordo comercial, mas 
um espaço de valores e vamos fortalecê-lo e ampliá-lo. 
 Certamente, e alguns desses valores já estão 
expressos nos parágrafos preambulares do Tratado de 
Assunção. O fortalecimento e mesmo a ampliação do 
Mercosul, porém, não devem ser vistos como fins em si 
mesmos, mas como meios para se atingir outros 
objetivos, como o desenvolvimento econômico e social, 
avanços tecnológicos, inserção na economia 
internacional etc. 
 
16. A integração sul-americana fortalece nossa inserção 
no mundo, permitindo enfrentar os movimentos 

desestabilizadores do capital financeiro especulativo e os 
interesses dos blocos mais avançados; e ela pretende 
conformar um modelo de desenvolvimento com 
crescimento, justiça social e dignidade dos cidadãos. 
 A integração não deveria ser, a princípio, excludente 
ou confrontacionista. O tal de “capital financeiro 
especulativo” só adquire essa característica quando ele tem 
algo sobre o que especular, o que geralmente significa 
economias dotadas de regras pouco estáveis, submetidas a 
políticas erráticas e necessitadas de fortes influxos de 
capital, de qualquer natureza, por evidentes desequilíbrios 
internos. A volatilidade tende a ser algo intrínseco, não 
extrínseco às economias colocadas nessa situação. Capitais 
especulativos podem ser barrados por uma simples medida 
administrativa, como a aplicação de uma taxa, por 
exemplo, desde que se possa fazê-lo sem complicações 
para o próprio país. 
 
17.Queremos continuar as negociações da Rodada de Doha 
em bases equilibradas, em particular no capítulo agrícola, 
para consolidar um sistema multilateral de comércio sem 
distorções e não-discriminatório. Vamos estabelecer 
alianças com países com interesses e preocupações 
semelhantes. 
 Objetivo circunstancial e conjuntural, que se esgota em 
suas circunstâncias ou em sua conjuntura de realização. 
Não deveria, normalmente, fazer parte de um documento 
que se pretende de estabelecimento de regras 
programáticas, não de metas transitórias. Em todo caso, 
não há nada de objecionável nesse objetivo.  
 
18.O Mercosul busca acordos equilibrados com outros 
sócios da região, em particular com a Comunidade Andina. 
 Idem, ibidem. Há uma certa propensão natural, quase 
que de fatalidade geográfica, nesse objetivo, mas ele 
deveria ser visto, igualmente, como não excludente de 
outras relações e parcerias.  
 
19. Negociaremos a ALCA a partir do Mercosul, para obter 
um acordo equilibrado e flexível, para acomodar situações 
nacionais. O Mercosul tem proposta alternativa realista 
para  alcançar um acordo satisfatório em janeiro de 2005. 
 Idem. Plenamente justificado. Caberia defender e 
legitimar tal proposta.  
 
20. A contrapartida da dívida pública é a criação de riqueza 
e de emprego, a poupança, a redução da pobreza, a 
educação e a saúde, bem como políticas de 
desenvolvimento econômico e social. 
 Difícil objetar quanto aos objetivos em si, mas caberia 
observar, como boa regra de política econômica, que isso é 
verdadeiro apenas nos casos em que a dívida pública 
significa investimento com retorno futuro, para que as 
gerações seguintes sejam beneficiadas com os 
desequilíbrios orçamentários ou as “antecipações de 
gastos” do presente, caso contrário, se a dívida é 
acumulada para financiar gastos correntes e outras 
atividades rentistas, o resultado não será criação de 
riqueza, mas promessa de pobreza e de cargas 
insuportáveis para as gerações futuras. Infelizmente, nas 
histórias econômicas respectivas de Brasil e Argentina, 
temos assistido mais exemplos da segunda experiência do 
que da primeira, com resultados atuais que já se 
conhecem.  
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21. Queremos uma ordem multilateral baseada na 
igualdade soberana e rechaçamos o unilateralismo. 
 Compreensível que seja assim, ao início do século 
XXI, quando atitudes imperiais e imposições com base 
na força já não mais podem guiar as ações das nações 
civilizadas. O mundo entretanto ainda não chegou a 
Kant, estando bem mais para Hobbes em várias de suas 
manifestações, e não apenas por parte de países 
poderosos.  
 
22. O multilateralismo e o respeito ao Direito 
Internacional são a base da segurança internacional e 
dos esforços de desarmamento e de não-proliferação. 
 Absolutamente sem objeções, quanto ao fundo. Em 
circunstâncias concretas, porém, esses princípios não 
bastam. Em 1938, os chamados appeasers pretenderam 
fazer economia de um conflito com Hitler: ganharam um 
ano, após o que o mundo mergulhou no pior conflito de 
toda a história das civilizações humanas. Talvez uma 
atitude mais firme, não necessariamente prevista no 
direito internacional da Liga das Nações, tivesse 
poupado a humanidade de tanto sofrimento e destruição 
de bens e vidas. Por vezes, o desarmamento tem de ser 
imposto com a força das armas, não com a invocação de  
um direito ainda não abrangente e sobretudo não 
garantidor da paz e da segurança. 
 
23. As Nações Unidas e seu Conselho de Segurança são 
centrais na manutenção da paz e da segurança 
internacionais, e para a promoção do desenvolvimento 
econômico e social. Deve-se respeitar a Carta da ONU e 
os princípios do direito internacional. 
 De acordo. Mas a Carta também previu uma força 
militar da própria ONU, o que até agora não foi possível 
lograr-se. Sem dispor de meios eficazes de dissuasão ou 
de imposição de sua vontade, a ONU e seu Conselho de 
Segurança podem não ser tão eficientes quanto se 
pretende.  
 
24. As ameaças à paz e à segurança internacionais e o 
terrorismo devem ser combatidos de acordo com a 
Carta das Nações Unidas e com os instrumentos 
jurídicos dos quais o Brasil e a Argentina são partes. 
 Nem a Carta, nem a ONU podem impedir ataques 
terroristas, que tendem a ser imprevisíveis e de toda 
forma não podem ser dissuadidos por “instrumentos 
jurídicos”, já que os terroristas se colocam à margem da 
lei e das próprias normas da sociedade civilizada. A 
menos que a Carta e esses instrumentos sejam capazes 
de garantir essas ameaças, os países têm o direito — e 
suas lideranças políticas o dever — de assegurar que 
tais condições não colocarão a vida de seus cidadãos em 
risco. 
 Dois exemplos bastam para comprovar isso: os 
ataques contra a Embaixada de Israel e a associação 
judaica em Buenos Aires, até hoje não elucidados, com 
terroristas não plenamente identificados. Aliás, um 
único exemplo bastaria para destruir a tese de que ONU 
e instrumentos jurídicos são suficientes nesse tipo de 
ameaça. 
 

25. Vamos trabalhar para a concretização deste Consenso 
e convidamos os países latino-americanos para 

alcançarmos juntos uma sociedade mais justa, eqüitativa e 
solidária, que fortaleça a democracia na região. 

De acordo. Seria preciso começar disseminando este 
documento e recolher então a opinião dos demais, antes que 
ele possa efetivamente apresentar-se como “Consenso”. Não 
se deveria, entretanto, esperar adesão inquestionável dos 
demais, pois isso significaria talvez uma espécie de 
“imposição unilateral” de dois países sobre os demais, que 
provavelmente teriam, ou terão, suas próprias contribuições e 
comentários a fazer ao documento. O teste da história 
significa que um documento com tal pretensão tende a ser 
incorporado como um dos referenciais de políticas, internas e 
externas, a serem seguidas por esses países: o tempo dirá se 
o destino efetivo do documento confirmará suas pretensões, 
de resto legítimas, como todo texto que pretende ao bom 
senso. 

 

 
Paulo Roberto de Almeida é doutor em Ciências Sociais 
pela Universidade Livre de Bruxelas. Diplomata de 
carreira desde 1977. Autor de diversos livros na área 
de Relações Internacionais. 
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O crescimento recente da área de Relações 
Internacionais no Brasil tem acelerado de forma 
impressionante a abertura de cursos de graduação por 
todo o território. Existem hoje de cerca 55 faculdades de 
Relações Internacionais, que são caracterizadas, 
principalmente, pela grande riqueza multidisciplinar. 
Alguns cursos são mais focados na área de política 
internacional, outros na de negócios internacionais, 
diplomacia etc. Mas existe, em comum, uma grande 
dúvida para os estudantes da área: que rumo dar à 
carreira profissional? O que fazer depois de 
formado? Uma insegurança comum e, 
muitas vezes, o principal fator contribuinte 
para o índice de evasão dos cursos. Isso 
fica evidenciado em especial nas faculdades 
privadas, maioria absoluta na área.86 

 
Nas análises sobre o profissional de 

RI e o mercado de trabalho, sempre há o 
enfoque nos campos de atuação: Área 
Pública (Governos, Embaixadas, 
Organizações Inter-Governamentais etc.) e 
Área Privada (Empresas Multinacionais, 
Terceiro Setor, Academia, Consultoria, 
entre outros). São análises esclarecedoras 
para os iniciantes, que geralmente não 
conseguem visualizar os campos de 
atuação do profissional, que na visão da 
maioria não vai muito além da tradicional 
diplomacia. 

 
São dúvidas comuns para o 

estudante de uma profissão ainda em 
formação e que apresenta um leque 
gigantesco de opções no mercado de trabalho. Muitas 
campos ainda estão sendo descobertos, o que leva o 
profissional a desenvolver a sua criatividade e o 
empreendedorismo. Novas áreas de negócios 
internacionais, como o turismo e até mesmo o esporte, 
necessitam de um profissional com as qualificações de um 
internacionalista. 

 

                                                 
86 - Dos cursos de Relações Internacionais do Brasil, somente quatro são de 
universidades públicas: UnB (1976), USP e UNESP (2001) e UFRGS (2004). Esta 
última está realizando vestibular para 2004. 
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parceria com governos, ONGs, associações de classe e 
pessoas físicas.” (FEJESP, 2001.) 

 
O movimento das empresas juniores, conhecido 

como “Movimento Júnior”, iniciou em 1967, na França. 
Chegou ao Brasil em 1988 e logo se espalhou pelas 
universidades brasileiras. Hoje, o Brasil é o país do mundo 
que mais possui empresas juniores. Estima-se que são 
cerca de 450, envolvendo um total de 13 mil alunos87. As 
áreas abordadas são dos mais variados ramos 
profissionais, desde as tradicionais Engenharias e 
Administração, até as de estudo mais recente, como 
Relações Internacionais e Turismo e Hotelaria. 

 
A Empresa Júnior destaca-se por priorizar o 

desenvolvimento humano e profissional dos alunos, e 
desenvolver na prática as teorias aprendidas em sala da 
aula. Elas oferecem excelente oportunidade para se 
romper o paradigma educacional tradicional, pautado no 
seguinte entendimento: “estudar teoria na Universidade 
para depois praticar no mercado de trabalho”. Ora, com a 
rapidez das transformações em curso, é inviável pensar e 
agir assim. Nesse sentido, é imprescindível que se 
ofereçam oportunidades para integrar teoria e prática já 
durante o curso de graduação.88  

 
Para o profissional de Relações Internacionais, a 

empresa júnior torna-se importante no desenvolvimento 
de qualificações essenciais para a área, e muitas vezes 
não exigidas em sala de aula. São elas: 

 
Capacidade de articulação: Na EJ, o aluno 

desenvolve esta técnica tão importante para a nossa área 
e característica específica do profissional de RI: a 
articulação internacional. A capacidade de relacionar 
diferentes atividades, unir pessoas e instituições. Realizar 
contatos internacionais, intermediar negociações, criar 
oportunidades e abrir mercados, conquistar clientes no 
Brasil e no exterior, formar redes de contatos, entre 
outros.  

    
Visão estratégica: O aluno desenvolve a 

capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades. 
Esta é uma característica, por exemplo, que diferencia o 
profissional de RI do profissional de Comércio Exterior, 
mais envolvido com as operações burocráticas. Os 
conhecimentos multidisciplinares que englobam economia, 
política, direito etc., fazem do internacionalista um perito 
em análise internacional, com visão sobre as tendências 
mundiais de comércio ou o impacto que uma guerra, por 
exemplo, poderá causar num determinado setor da 
economia, além de se inteirar sobre as questões culturais 
e religiosas nos seus contatos. Na EJ, o estudante está 
sempre em busca de oportunidades que possam resultar 

                                                 
87 - FEJESP. 
88 - Em outras palavras, pode afirmar-se que as Empresas Juniores apresentam um 
conceito revolucionário e uma prática nova de educação, em sintonia com o Relatório 
da UNESCO, Comissão Internacional sobre a Educação para o Vigésimo Primeiro 
Século, presidida por Jacques Delors.  Esse Relatório enfatiza fortemente quatro 
pilares de um novo tipo de educação: aprendendo a conhecer, aprendendo a fazer, 
aprendendo a viver em conjunto e aprendendo a ser. (HEERDT; DOMINGUES, 
2003) 

em novos clientes, abrir mercados e conquistar 
parceiros. 

 
Trabalho em equipe e liderança: Gerenciar uma 

EJ, coordenar um projeto, uma consultoria ou organizar 
um evento. Essas atividades desenvolvem a capacidade 
do estudante em lidar com as pessoas, com as 
dificuldades de uma empresa e da execução de um 
trabalho. Saber dividir e delegar tarefas, aprender a 
respeitar e a cooperar. 

  
Oratória e capacidade de persuasão: Conquistar 

clientes, vender projetos, divulgar o curso de RI, 
participar de seminários etc. São atividades comuns em 
uma EJ e importantíssimas na formação profissional.  
Muitas vezes, torna-se necessário conquistar um cliente 
estrangeiro, o que obriga o estudante a desenvolver 
essas capacidades e perder a inibição. 

 
Elaboração e execução de projetos 

internacionais: Tudo em nossa vida e em nossa carreira 
profissional é um projeto. O aluno aprende a planejar, 
dimensionar custos, a tornar-se mais objetivo, aumenta 
a capacidade de escrita com a elaboração dos projetos e 
a administrativa com a execução dos mesmos. Com 
esta experiência, o estudante aprende a dimensionar a 
sua real capacidade para a elaboração de um projeto 
internacional e a sua viabilidade. Numa consultoria de 
marketing internacional, por exemplo, para a 
identificação de novos mercados, o aluno será obrigado 
a administrar o tempo, os recursos (ligações telefônicas, 
serviços de informações etc.), as pessoas etc. 

  
Negociação (nacional e internacional): Ao 

manter-se em contato direto com o mercado de 
trabalho, seja visitando empresas, participando de 
rodadas internacionais de negócios, vendendo projetos, 
o aluno desenvolve habilidades de negociação. Em 
diversas ocasiões será necessário estudar a cultura de 
outros países, como no caso de uma negociação 
internacional, comum em uma EJ de Relações 
Internacionais.89 

 
Além das qualidades citadas, numa EJ o aluno 

ainda aprende a lidar com o gerenciamento de recursos, 
prática de língua estrangeira (com um cliente real), 
capacidade empreendedora, entre outros. São 
atividades práticas que mostram ao estudante as reais 
atividades de um profissional de RI. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
89 - A FoCco RI, Empresa Júnior de Relações Internacionais da Universidade do 
Sul de Santa Catarina – UNISUL, participa com freqüência das rodadas 
internacionais de negócios realizadas pela Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina – FIESC. A Empresa possui clientes e parceiros nos EUA e na 
Itália. 
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Quais são os serviços prestados por uma 
Empresa Júnior de RI90? 

 
Em linhas gerais, pode-se afirmar que uma 

empresa júnior de RI presta serviços de consultoria e 
assessoria internacional. 

 
É sempre importante ressaltar que durante a 

formação do portfólio de serviços de uma Empresa Júnior 
de Relações Internacionais, deve-se considerar, em 
primeiro lugar, a potencialidade do currículo aplicado em 
cada curso de RI. Como não existe padrão de currículo 
nos cursos de RI do Brasil, cabe aos alunos, com a 
orientação de professores, definir os serviços adequados, 
de modo a desenvolver com eficiência as atividades 
dentro da empresa. 

 
Em segundo lugar, é importante analisar se os 

serviços a serem prestados representam um diferencial 
para a empresa e se realmente a caracterizará como uma 
empresa júnior do Curso de Relações Internacionais. Um 
ponto é básico: os projetos devem ter necessariamente 
uma vinculação internacional. 

 
Nos cursos voltados para Negócios Internacionais, 

é natural encontrar empresas juniores capacitadas para 
prestar consultoria visando a identificar economias 
potenciais e melhores alternativas para o processo de 
internacionalização de uma instituição/produto/serviço, 
como exportação, importação, franquias; atração de 
investimentos; busca de financiamentos; formação de 
parcerias; acompanhamentos em missões empresariais; 
elaboração de estratégias e legislações comparadas. 

 
Também poderá realizar projetos sociais 

(independente do perfil acadêmico do curso), 
principalmente para a promoção da comunidade brasileira 
no cenário internacional e, através de sua universidade, 
oferecer debates e cursos de reciclagem para a 
comunidade local, além de trabalhar em prol dos 
governos, elaborando projetos para a atração de 
investimentos e promoção dos municípios, estados ou 
países. Além disso, prestar assessoria em encontros e 
conferências internacionais, missões internacionais e 
realizar intermediação de negociações com o exterior. 

 
Nos cursos voltados para diplomacia e política 

internacional, é comum ver empresas juniores 
trabalharem com análise de cenários como, por exemplo, 
a influência da implantação da ALCA em determinado 
setor da economia regional ou nacional, além de 
publicações científicas.  

 
Também existem os serviços prestados à própria 

faculdade, como é o caso da EJRI, da PUC Minas91, que 
operacionalizou um trabalho de colocação profissional de 

                                                 
90 - É sempre importante ressaltar que os serviços a serem prestados por uma EJ 
dependerá do perfil do currículo acadêmico do Curso. Faculdades voltadas para os 
estudo de Política Internacional, por exemplo, tenderão ter EJs que prestem serviços 
de análise internacional. 
91 - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG. 

seus acadêmicos em Belo Horizonte, e a FoCco RI, da 
UNISUL, que foi contratada para realizar uma análise 
dos convênios internacionais firmados pela UNISUL com 
outras universidades do exterior, e identificar 
oportunidades de intercâmbio para o curso de Relações 
Internacionais, além de apontar cursos de RI 
estratégicos no mundo para a busca de novas parcerias. 

 
Por mais que se garanta autonomia à Empresa 

Júnior, que é gerida pelos acadêmicos, depende-se 
fortemente da universidade, pois dela utilizam-se: 
nome, infra-estrutura, alunos e corpo docente. Daí a 
importância da seriedade e do profissionalismo, pois 
uma Empresa Júnior mal gerenciada e com serviços de 
má qualidade pode prejudicar a imagem do curso, da 
universidade a que está vinculada e de todo o 
Movimento. E nos casos de negociação internacional, a 
imagem do empresariado brasileiro. 

 
Estudo de caso:  FoCco RI  
 

A necessidade dos acadêmicos do Curso de 
Relações Internacionais da UNISUL em desenvolver uma 
identidade profissional e aplicar as teorias aprendidas 
em sala de aula fez com que, no final de 2000, 
iniciassem a criação de uma Empresa Júnior, lançada 
em junho de 2001. 

 
O Curso de Relações Internacionais da UNISUL 

tem uma vocação para negócios, e possui um grande 
enfoque em disciplinas ligadas à Economia, Comércio 
Exterior, Marketing Internacional e Gestão 
Internacional, seguido de Política e Direito 
Internacional.    

 
Através da Empresa Júnior foi possível, após dois 

anos de experiência, identificar quatro seguimentos de 
prestação de serviços, de acordo com o perfil do curso. 
A FoCco contribuiu na formação da identidade do 
bacharel em RI formado pela UNISUL, através da 
criação de gerências92 de prestação de serviços, 
mecanismo que segmentou os alunos em quatro 
categorias para atuação internacional:  

 
1 - Gerência de Marketing Internacional 

 
Serviços: Prospecção de Mercados 

Internacionais, Promoção Comercial, Negociação 
Internacional, Estratégias de Inserção no Mercado 
Internacional.  

Objetivo de formação profissional: Desenvolver 
habilidades de prestação de consultoria voltadas a 
questões comerciais. 

Perfil do profissional: Estudantes que 
pretendam atuar em departamentos de comércio 
exterior de multinacionais, federações de indústrias, 
câmaras de comércio, empresas de consultoria, 
embaixadas etc. 

                                                 
92 - As Gerências tem por objetivo desenvolver o perfil profissional do estudante 
de RI com enfoque no aperfeiçoamento de habilidades específicas voltadas à 
prestação de serviços. 
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2 - Gerência de Cooperação Internacional 

 
Serviços: Elaboração e gerência de projetos de 

cooperação internacional para empresas, ONG's e 
governos, busca de parcerias, negociação internacional, 
captação de recursos para ONG's e projetos sociais, 
promoção de intercâmbio profissional e estudantil.  

Objetivo de formação profissional: Desenvolver 
habilidades para elaboração e gerência de projetos, 
negociação e visão estratégica sobre oportunidades 
internacionais. 

Perfil do Profissional: Estudantes que pretendam 
atuar na área pública, bancos de desenvolvimento, 
embaixadas, ONG's, OIG's, consultoria etc. 

 
3 - Gerência de Missões Internacionais 
 
Serviços: Organização, acompanhamento e 

assessoria em missões e eventos internacionais.  
Objetivo de formação profissional: Desenvolver 

habilidades práticas de protocolo, línguas estrangeiras e 
negociação internacional. 

Perfil do Profissional: Estudantes que pretendam 
atuar na área pública, prestação de serviços, organização 
de eventos, departamentos de Relações Internacionais 
etc. 

 
4 - Gerência de Pesquisa 
 
Serviços: Análise de cenários (questões 

macroeconômicas, política e direito internacionais), 
elaboração de relatórios estatísticos, cursos e seminários 
para capacitação acadêmica e comunidade (parceria com 
a universidade), desenvolvimento e gerência de projetos 
voltados à pesquisa acadêmica.  

Objetivo de formação profissional: desenvolver 
habilidades de análise e pesquisa sobre o cenário 
internacional.  

Perfil do profissional: Estudantes que pretendam 
atuar como analistas internacionais, pesquisadores, 
professores etc. 

 
Assim como o exemplo da FoCco RI, muitas 

empresas juniores poderão servir como instrumento de 
identificação do perfil profissional de seu curso. A 
Empresa Júnior oferece ao profissional a visão de como e 
quais serviços ele está apto a executar, e a não simplória 
análise de locais onde o mesmo possa trabalhar. Se 
pairam dúvidas sobre as possíveis atuações no mercado 
de trabalho e identidade do profissional de Relações 
Internacionais, a empresa júnior de RI é um caminho 
ideal para respondê-las. 

 
 

Thiago Domingues é bacharelando em Relações 
Internacionais pela UNISUL-SC. Presidente da Federação 
Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais 
(FENERI). 
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O Afeganistão perece novamente. Acuado em 

eio a tantos ataques à sua integridade –cultural, 
olítica, econômica e social, o país busca uma 
struturação institucional com o governo Karzai e a 
oya Jirga constituinte. Tropas norte-americanas 
uscam remanescentes do Talibã e da Al-Qaida, tropas 
os países membros da Organização do Tratado do 
tlântico Norte se revezam na complicada tarefa de 
anter a segurança prometida pela International 
ecurity Assistance Force da Organização das Nações 
nidas na cidade de Kabul, cujos problemas públicos 
omeçam com o fato de somente contar com quarenta 
elhos caminhões de lixo para sua população de alguns 
ilhões. 

À semelhança da atual resistência iraquiana às 
orças da Coalizão que derrubaram o governo Hussein, 
 resistência afegã, em menor escala porém 
erseverantemente, busca expulsar os “infiéis” que se 
stabeleceram naquela terra após o fim dos trabalhos 
e guerra da coalizão que livrou o país do regime 
alibã. Assim como no Iraque, a ONU é um dos alvos 
rediletos, e no Afeganistão esta foi ainda mais vezes 
tacada. A percepção daquela organização como ator 
undamental na coordenação dos esforços da 
omunidade internacional para reconstruir o país não 
nteressa aos radicais que tampouco aceitam o 
residente Karzai, por sinal protegido por guarda-costas 
orte-americanos. 

Mas o Afeganistão de hoje não esconde os 
raços de um Afeganistão ligeiramente pretérito, aquele 
uja história é encampada pelos contos da década de 
980. 

"A situação da Rússia na 
Ásia Central é a de todos os 
estados civilizados que entram em              
contato com tribos nômades semi-
selvagens, destituídas de 
organização social. A segurança 
das fronteiras e das relações 
comerciais exige sempre que o 
estado mais civilizado exerça uma 
certa autoridade sobre seus 
vizinhos... O Estado tem, portanto, 
uma escolha: abrir mão desse 
esforço contínuo e condenar suas 
fronteiras a agitações constantes... 
ou avançar cada vez mais para o 
coração das terras selvagens... 
quando a maior dificuldade estará 
em parar93." 

 
O trecho de um discurso do chanceler russo 

Aleksandr Gorchakov, em 1864, citado pelo 
historiador russo Vasili Kliuchevsky, bem identifica 
dois fatores: a recorrente versão de catequese de 
um supostamente atrasado povo selvagem (uma 
retórica justificativa de ações intervencionistas) e 
uma boa razão para que, calcada na manutenção da 
segurança fronteiriça, as montanhas afegãs 
pudessem ser tragadas pelos impérios russos, o 
czarista ou o soviético. Dominar a retaguarda do 
inimigo império otomano, e especialmente obter 
saída para Golfo Pérsico e Mar da Arábia, 
principalmente, tornaram o Afeganistão um objetivo 

                                                 
93 Vasili O. Kliuchevsky, A Course in Russian History: The Seventeenth 
Century. Citado em KISSINGER, Henry. A Diplomacia das Grandes Potências. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2001   
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estratégico para os russos. Se o raciocínio de Gorchakov 
vale para as operações militares russas no século XIX, é 
razoável que seja igualmente utilizada por ocasião da 
invasão soviética de 1979, e então percebe-se que 
"trocam-se os anéis, ficam os dedos". Uma rápida 
análise da obra Dead Troops Talk, de Jeff Wall, revela 
um instantâneo de uma situação de uma patrulha do 
exército soviético após uma emboscada. A longa e 
complicada estada soviética naquele país, matéria prima 
para as comparações daquele envolvimento com o 
norte-americano no Vietnã, evidencia o apuro de 
Hendrick Smith em sua análise sobre a ação soviética 
no Afeganistão e sobre a geopolítica daquela região, 
pois “[the rimland region], which seems destined to 
instability, local wars and political upheavels for years to 
come” seria “an inviting target for Soviet power 
plays”94. 
 

Abordando plasticamente este período de 
invasão soviética, o artista canadense Jeff Wall, nas 
palavras de seu crítico Thierry de Duve, propõe uma 
abstração: “forget the subject, forget the war in 
Afghanistan and the gory treatment thereof, forget the 
tragedy masked as grotesquerie or vice-versa [...] Wall 
did not go sur le motif”95. Em um incansável jogo visual, 
remontando a obras de Cézanne, Wall utiliza-se do 
tema de seu Dead Troops Talk (A Vision After an 
Ambush of a Red Army Patrol Near Moqor, Afghanistan, 
Winter, 1986), de 1992 para explorar ilusões de ótica e 
trabalhar composições.  
 

Há que se enfatizar que a obra não tem 
horizonte. Volta-se exclusivamente para a sangrenta 
estória que ocorre no buraco feito por uma explosão de 
bomba. Mujaheddins saqueiam os derrotados soldados 
russos, tomando suas armas, munições e mantimentos. 
Os soldados agonizam espalhados pela imagem, no 
centro, à esquerda inferior e à direita inferior. 
Certamente o grupo da direita dá à imagem sua tônica, 
com um homem de cabeça despedaçada e expressão de 
desespero, cercado por outros mortos e outros ainda 
buscando forças para rastejar. Enquanto isso, na parte 
superior do quadro, dois pares de pernas de 
mujaheddins são vistas, próximas a um lote de rifles 
“confiscados” dos soldados emboscados. 
 
 
História e Ilustração 
 

A disputa entre os ingleses, ao sul, mandatários 
da Índia e se expandindo a noroeste, buscando 
combater os rebelados que lá se refugiavam contra seu 
colonialismo, e os russos, vindos do norte, determinou a 
situação de “estado tampão” do Afeganistão, inclusive 
com a artificial extensão dos limites deste país até a 

                                                 
94 SMITH, Hendrick. Russias`s Power Strategy: Reflections on Afghanistan. In: 
HOFFMANN, Erik P. & FLERON JR, Frederic J. (Ed.). The Conduct of Soviet 
Foreign Policy. New York: Aldine Publishing Company, 1980 
95 DE DUVE, Thierry. Survey: The Mainstream and the Crooked Path. DE  DUVE, 
Thierry & GROYS, Boris. Jeff Wall. London: Phaidon, 2002 

China anulando o contato direto entre os ingleses 
(no atual Paquistão) e os russos (no Tadjiquistão), 
evitando conflitos diretos entre os expansionistas na 
região. 
 

Ponto de ligação entre um mundo e outro, 
entreposto, zona de confluência de civilizações, 
importante rota devido ao Passo Khyber, 
impenetrável ao norte pelos contrafortes do 
Himalaia, sujeito à eventual dominação de 
longínquos imperadores, disputado por diversos 
povos até que configurado como é atualmente, 
restam algumas certezas sobre o Afeganistão: é um 
país identificado com a guerra. Assim sendo, por ela 
anestesiado. Conhecedor dos sofrimentos, distingue 
claramente entre os lados da guerra, pois sabe, no 
plano teórico, quem é o estabelecido e quem é o 
que vem de fora.  
 

Por isso, compreende-se que Wall não 
conta uma história de soviéticos versus 
mujaheddins. Conta a longa história de uma região 
que, de fato fadada à instabilidade, devido à sua 
posição estratégica e aos interesses estrangeiros, 
não discerne ou atenta a uma guerra em particular. 
Não há uma guerra especial a ser retratada, e a 
invasão soviética do final da década de 1970 e 
através da década de 1980 não foge a esta regra. O 
inexistente horizonte da montagem fotográfica de 
Wall enclausura o espectador no sofrimento dos 
personagens. Não só o sofrimento dos soldados 
invasores com seus ferimentos, mas também 
lembra o espectador que a vida dos soldados da 
resistência local não é das mais invejáveis, vez que 
dependem em significativa escala dos apetrechos e 
armamentos do inimigo para manter a própria 
resistência.  
 

A obra de Wall, portanto, ilustra a história 
recorrente do país, ou de um povo, a partir de uma 
situação específica. E, o fazendo, também permite, 
criando um horizonte inicialmente imperceptível no 
quadro, a discussão no plano das Relações 
Internacionais. Não uma perspectiva histórica 
restrita ao período daquela invasão, e sim que 
abranja os movimentos tectônicos da política 
internacional em relação àquela região. A 
justificativa é clara. Muitos dos grandes impérios, 
das grandes potências do sistema internacional 
acabam, de uma maneira ou de outra, se 
envolvendo naquela área, desde o Imperador 
Alexandre até as forças de elite dos Estados Unidos 
à caça de terroristas e mulás. 
 

E, de volta à atualidade, percebe-se como a 
sucessão de eventos na história contemporânea do 
Afeganistão determinou a fragilidade institucional e 
a baixa legitimidade que seu governo tem no país: 
se tentativas de reformas “progressistas” foram 
veementemente repelidas, fundamentalismos 
desmesurados foram de alguma maneira afastados. 
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Em um estado onde os grupos étnicos não só são 
afastados fisicamente uns dos outros (para tanto 
contribui o relevo montanhoso do país e sua destroçada 
infra-estrutura de comunicação e transporte), e sim 
hibernados na pseudo-segurança de seus velhos rifles 
kalashnikov devido a anos de anarquia e de 
dependência da própria força para fazer valer a defesa 
contra incontáveis grupos atacantes, onde a papoula 
narco-assombra os planos de revitalização industrial, os 
esforços de desenvolvimento de identidade nacional, de 
desarmamento civil, de segurança pública, de 
construção das bases educacionais e sanitárias e a 
efetiva integração do país em um Estado são esforços 
de incalculável energia para a comunidade internacional 
e, natural e principalmente, para o povo afegão.  
 

Depreende-se da obra Dead Tropps Talk de Jeff 
Wall, e transporta-se para a análise conjuntural, o 
assombro desta conversa de mortos que há tempos 
ronda o Afeganistão. 
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1100  AANNOOSS  DDOO  IINNFFEERRNNOO  SSOOMMAALLII  
 

Por Luiz Feldman 
 
 

1993: Em julho de 1993, vinte e três soldados paquistaneses das forças de paz da ONU foram emboscados 
e mortos durante inspeção de um depósito de armas de um dos clãs combatentes na guerra civil da Somália. A 
comunidade internacional reagiu aprovando, no Conselho de Segurança da ONU, uma caçada ao líder rebelde 
Mohamad Farah Aideed. Os mal-recebidos rangers do exército norte americano que saíram nas ruas da capital 
Mogadíscio para caçá-lo acrescentaram um movimentado capítulo ao sofrido livro somali: a morte de dezoito deles 
traumatizou os Estados Unidos, mas, no geral, estes foram apenas alguns homens com a sorte de não terem que 
esperar o fim de suas forças tirar sua vida, pela simples falta do que comer, como acontecia com milhões de 
habitantes daquela terra.   
 

Antecedentes: A Somália em 1993 constituía uma triste conseqüência do rápido processo de 
sistemático desmonte de seu aparato estatal. Sociedade agrária, sua descentralização tem raízes na colonização 
dos séculos XV e XVI, quando os portugueses, aliados ao Império Etíope, arrasaram o sultanato de Adal, que se 
fragmentou em sultanatos menores, que se mantiveram  sob diversas influências regionais. Com o fim da 
colonização inglesa e italiana, o país tornou-se independente em 1960. Controlado pelo ditador Siad Barre a partir 
de 1969, o qual orientou o país em direção do bloco soviético, após a guerra do Ogaden contra a Etiópia em 1976, 
sua política externa orientou-se aos Estados Unidos da América. O fim da Guerra Fria, entretanto, determinou um 
esmorecimento no interesse estratégico do Ocidente pelo país, e, com isso, o longo governo Barre percebeu-se 
dirigindo um país altamente fragmentado pela disputas entre clãs rivais e grupos de oposição, e em pouco tempo 
tropas rebeldes às portas de Mogadíscio forçaram o exílio do ditador. O vácuo deixado no governo, a situação  de 
guerra civil e a violência entre clãs combinaram-se para agravar uma inaudita condição de inanição de milhares de 
somalis que ameaçava 1,5 milhão na primavera de 199296 e já havia tirado a vida de 300.000. Nessas 
circunstâncias, a Organização das Nações Unidas conseguiu acertar um cessar-fogo entre os contendores, e seu 
Conselho de Segurança estabeleceu a United Nations Mission in Somalia, UNOSOM I, operação de manutenção da 
paz constituída por cinqüenta observadores militares e cinco centenas de soldados paquistaneses. Incapaz, 
entretanto, de garantir o sucesso da entrega de assistência humanitária, a comunidade internacional percebeu a 
necessidade de incorrer pelas linhas do capítulo sétimo da Carta da ONU, que versa sobre a alternativa de uso da 
força por parte daquela organização ou de seus agentes contratados para “executar” a paz, de modo que pudesse 
resolver essa brecha da paz criada pelas condições humanitárias. Note-se que a dinâmica da disputa na Somália 
era tal que as partes na disputa transformaram comida em um vetor de poder, controlando sua distribuição. 
 
 As operações na Somália ocorreram em um momento especial para as Nações Unidas: finda a Guerra Fria, a 
organização experimentou um período de entusiasmo com a crença na maior relevância de seu papel no campo de 
segurança internacional e no esforço pela paz. Esta conjuntura conduziu a uma expectativa de que as operações 
de manutenção de paz levadas à cabo por aquela instituição fossem percebidas como uma das principais 
ferramentas para a paz, e por isso o documento An Agenda for Peace de 1992 é um marco na história da 
organização, vez que expande o escopo de atuação das operações. Surge imediatamente, com o caso da Somália, 
o questionamento de quão preparada, na prática, estaria a ONU quando se tratasse de operações em larga escala 
que podem envolver peace enforcement. Sua incapacidade para tanto,  publicamente admitida pelo Secretário-
geral Boutros-Ghali, devido à necessidade de adequação dos mecanismos da organização aos novos parâmetros de 
sua expandida atuação global, levou a um cenário favorável à composição de uma coalizão que lidasse com os 
problemas do país do Chifre da África. Os Estados Unidos acabaram liderando a Unified Task Force, UNITAF, que, 
criada em dezembro de 1992, engajou-se na missão de garantir a distribuição de assistência humanitária, usando 
todos os meios necessários para tal, segundo permitia resolução do Conselho de Segurança, em uma abertura da 
possibilidade de ação militar naquilo que começou como operação de manutenção de paz. O ano de 1993 veria o 
fim da UNITAF concomitante à devolução da operação para as relutantes e despreparadas mãos da ONU, na 
UNOSOM II, que, diante de violenta resistência a suas operações, sofreria com a utilização de práticas de 
condução de pequenas operações aplicadas no contexto de operações de combate em larga escala. 
 

Desdobramentos: A UNOSOM II saiu da Somália em março de 1995, e desde então, a 

                                                 
96 UN Department of Public Information, The United Nations and the Situation in Somalia (Nova Iorque, 01/05/94) p.1 
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ONU tem sido importante parte no esforço de reconstrução do país, que hoje busca estabilidade com o Somali 
National Reconciliation Conference, com a Intergovernmental Authority on Development e com outras medidas de 
confidence-building, partes de seu abrangente programa de construção da paz e consolidação de um governo para 
o país que ainda tem de lidar com o tráfico de armas e com o problema de ser refúgio para terroristas da região. 
 

As missões de paz da ONU na Somália deveriam ter sido um marco no histórico de  reconstrução de 
nações no pós Guerra Fria. A inabilidade de peacekeepers lidarem com a distribuição de assistência humanitária, a 
não cooperação de atores sub-nacionais neste processo e a complicada situação em que se vê uma força de paz 
que deve executar operações de peace-enforcement contribuíram para o insucesso da operação.97 
Institucionalmente, a ONU perdeu força com este insucesso, particularmente com o caráter reticente da postura 
norte-americana adotada desde então no âmbito de sua cooperação com a ONU. Além disso, de acordo com 
Patriota, “ao invés de provar o acerto da filosofia intervencionista da Agenda para a Paz, a Somália evidenciou a 
necessidade de uma reflexão mais aprofundada e realista sobre a questão da responsabilidade coletiva em matéria 
de emergência humanitária, particularmente em conflitos não internacionais”98. A atuação da ONU na Somália e na 
Bósnia compõe, também, os pilares de sustentação do documento A/55/305, ou "Brahimi Report", principal 
revisão realizada pela organização dos meios utilizados e fins atingidos por suas operações de manutenção de paz. 
Finalmente, resta uma contribuição prestada pela operação na Somália, esta aos jargões de peacekeeping: o limite 
entre peacekeeping e peace enforcement, que uma vez cruzado não pode ser retrocedido, é a "Linha de 
Mogadíscio". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Para maiores informações, ver HILLEN, John. Blue Helmets. Washinton: Brassey`s, 2000 
98 PATRIOTA, Antonio de Aguiar. O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo. Brasília: FUNAG, 1998 
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