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por Ronaldo Mota Sardenberg em 21/09/2013 
 
Manifesto um fundo reconhecimento pelo honroso convite, com que me distinguiu 
o Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, na pessoa do 
eminente professor Jacques Marcovitch, para fazer-lhes esta Conferência Magna 
sobre o grande brasileiro que foi Sérgio Vieira de Mello e a marcante recordação 
que nos deixou. 

Desejo saudar o professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que é um 
importante impulsionador do campo de estudos das Relações Internacionais, além 
de suas outras realizações profissionais. Fico muito feliz que ele tenha aceitado 
comentar minhas palavras, nesta oportunidade. 

Sérgio Vieira de Mello 
Há dez anos, a USP homenageou Vieira de Mello e deu a oportunidade de dirigir-
me ao seu admirável papel na grande causa da Paz e dos Direitos Humanos.[1] 

Entre seus muitos talentos, Vieira de Mello era capaz de interpretar os 
acontecimentos de maneira abrangente. Ele nos deixou uma verdadeira mensagem 
política, ao intervir perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), 
em março de 1999. 
Na qualidade de subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos 
Humanitários, Sérgio argumentou o seguinte:[2] 
O conflito armado contemporâneo raramente é conduzido em um campo de batalha 
definido por forças convencionais que se confrontam. Hoje, a guerra com 
frequência se realiza em cidades e vilarejos, tendo civis como alvos preferenciais; a 
propagação do terror como tática premeditada; e a eliminação física ou o 
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deslocamento em massa de certas categorias da população, o que (em conjunto) 
compõe a estratégia (das forças dominantes). 
Essa prática foi corroborada pelos atos das partes em conflito, na ex-Iugoslávia, 
Serra Leoa e Afeganistão. 
As transgressões dos direitos humanos e do direito humanitário, inclusive 
mutilação, violações sexuais, deslocamento forçado de (populações), negação do 
direito à alimentação, desvio da assistência e ataques ao pessoal médico e hospitais, 
não mais são subprodutos inevitáveis ou danos colaterais da guerra. 
São meios para alcançar um objetivo estratégico. Em consequência, mesmo 
conflitos de baixa intensidade geram enorme sofrimento humano. As necessidades 
humanitárias são, de fato, desproporcionais à escala do conflito militar. O 
atendimento dessas necessidades se tornou mais difícil, pois a linha que separa os 
combatentes e as populações civis se tornou imprecisa.[3] 
O que Vieira de Mello propôs, naquela ocasião, era nada menos que inserir a 
temática dos direitos humanos e do direito humanitário no cerne da pauta 
internacional de paz e segurança. 
Ressalte-se que Vieira de Mello era um homem decidido, que conduziu de forma 
coerente a sua brilhante carreira de funcionário internacional a serviço da ONU. 
Nunca abandonou ideais. Nem recusou postos por serem perigosos ou 
politicamente desconfortáveis.[4] 
É em homenagem a esse espírito que nos reunimos aqui na USP. Marcamos, com 
este evento acadêmico, o décimo aniversário de seu trágico falecimento, estando 
plenamente conscientes de que seus ideais permanecem entre nós e devem orientar 
as ações de todos aqueles que se devotam ao estudo das relações internacionais. 
Assinalaria, de início, que em 2003 uma forte corrente, dentro e fora das Nações 
Unidas, abrigava a esperança de que Vieira de Mello pudesse, em breve, galgar a 
posição de secretário-geral da ONU. Suas qualidades pessoais e vasta experiência 
profissional tornaram transparente que ele era a personalidade mais em evidência 
para a sucessão do então secretário-geral Kofi Annan. Os dois eram amigos 
próximos, e mantinham uma competente parceria. 
A primeira reação em Nova York aos terríveis eventos em Bagdá, que ceifaram as 
vidas de Viera de Mello e 21 outros dedicados funcionários da ONU, foi, pura e 
simplesmente, a das mais sentidas tristeza e frustração, tanto entre os embaixadores 
e respectivas delegações, quanto no próprio Secretariado da ONU. Em paralelo, 
comentou-se, nos corredores onusianos e na imprensa, que a segurança do pessoal 
da ONU não estava protegida, como se poderia pensar, pelas forças de ocupação. 
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Permitam-me esclarecer que, no período de 13/03/2003 a 30/06/2007, coube-me 
exercer as funções de Representante Permanente do Brasil junto à ONU. 
Concomitantemente, representei o país no Conselho de Segurança (CSNU), no 
biênio 2004/2005, tendo sido presidente do órgão em março de 2004. Nessas 
condições, tive a oportunidade de acompanhar de perto os eventos no Iraque, o 
infausto acontecimento e suas repercussões. 
Conversei com Vieira de Mello à margem da reunião do Conselho de Segurança, 
em 22 de julho de 2003, a última, na verdade, que ele compareceu. Nessa conversa 
privada, Sérgio confidenciou-me haver sofrido uma profunda desilusão em Bagdá, 
em razão da oposição direta dos EUA a que a ONU construísse qualquer solução 
negociada, – diplomática –, para o conflito iraquiano. 
Em seu livro Intervenções, de 2012,[5] Kofi Annan relembra o clima político-militar 
em Bagdá. Recorda que, em 2003, a sociedade iraquiana estava esfacelada e que a 
ocupação americana era “ignorante” e “arbitrária”, alheia às complexidades do 
Iraque. Diz que a ONU e, consequentemente, Vieira de Mello chegaram atrasados 
ao país, e ficaram dependentes das opções políticas das “potências de ocupação.” 
Antes que pudessem atuar, o representante norte-americano no terreno, de moto 
próprio, havia determinado a dissolução do exército iraquiano e que fossem 
afastados do governo todos os membros do Partido Baath. Tais medidas tiveram o 
efeito de impulsionar o conflito interno. 
Continua Annan com a afirmação de que, apesar dos constrangimentos impostos 
pelos “ocupantes”, o recém-chegado Vieira de Mello obtivera êxito, ao consultar-se 
com todos os segmentos políticos, inclusive os xiitas – diferentemente do vinham 
fazendo os norte-americanos. Pôde, assim, trabalhar pela governabilidade e, 
inclusive, ajudar a instituição do Conselho de governo do Iraque, que foi a primeira 
expressão de autoridade realmente iraquiana, após a derrubada de Saddam Hussein. 
Na ONU, começamos a pensar no inabalável legado político de Vieira de Mello e a 
refletir sobre a dificuldade de resgatá-lo, dadas as realidades de poder prevalecentes 
em Nova York e Washington, bem como em Bagdá. 
A meu ver, a incansável e modelar atuação de Vieira de Mello constituiu uma 
preciosa evidência da eficácia do multilateralismo e da validade da diplomacia 
como instrumento de solução de conflitos. A ascensão dele aos mais altos quadros 
da ONU simbolizava a renovação da Organização, e não podia ser reduzida a uma 
breve chama de esperança, que, pela violência, se extinguira. 
Nos dez anos após a perda de Vieira de Mello, avolumaram-se as preocupações 
com relação à paz e segurança internacionais e, em consequência, com o futuro da 
própria ordem internacional. 
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Hoje, procurarei atender ao interesse, que me foi manifestado, quanto a uma 
reflexão sobre os principais desenvolvimentos da política internacional desde 2003, 
o que farei a seguir. 

 
A ONU e a ordem mundial nestes dez anos 
Dada a virulência do entrechoque de forças na cena internacional, a ONU, nos 
últimos anos, tem-se debilitado como um centro de harmonização das ações das 
nações, o que constitui um preceito fundamental do preâmbulo da Carta; no âmbito 
onusiano, a construção da paz não progride o suficiente para responder à dinâmica 
dos desafios político-estratégicos contemporâneos. 
A ONU atual tarda em adaptar-se aos desafios no amplo cenário em que se jogam 
as questões de vital interesse da humanidade, como a verdadeira paz mundial, o 
desarmamento nuclear e convencional e a universalização dos direitos humanos. 
Com todas suas lacunas, distorções e deficiências, a ONU ainda é a mais avançada 
agência política à disposição de todos os países, de toda a humanidade. A AGNU e 
o CSNU abrem possibilidades de atuação onusiana que não encontram paralelo em 
outros foros multilaterais: a AGNU, ao tratar, em ambiente democrático, no qual 
cada país membro tem o direito de proposição e dispõe igualitariamente de um 
voto, de vultoso número de questões de ordem política e, em outro plano, o 
trabalho especializado da CSNU, no seu campo preferencial da manutenção da 
segurança internacional. 
Mesmo durante o longo período da Guerra Fria, que ameaçava sua própria 
existência, a ONU procurou preencher efetivamente o espaço diplomático aberto 
por sua Carta. Na etapa seguinte, esse esforço veio a ser intensificado, nos anos 
1990. 
É no contexto dessa magna tarefa que se deve registrar a extraordinária falta que 
Vieira de Mello até hoje nos faz, por sua visão política, coragem, operabilidade, 
honestidade de propósitos e talento diplomático.[6] 
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A luta pela nova hegemonia mundial 
É plenamente possível sustentar que a conjuntura internacional de hoje, 2013, é não 
só muito diferente, mas é, também, certamente pior que a de 2003. 
Do ponto de vista político, os dez anos em consideração (2003-2013), podem ser 
divididos em dois quinquênios. No primeiro deles, consolidaram-se as tendências 
anteriormente dominantes, com os seguintes traços: fim da Guerra Fria, euforia nos 
EUA e Europa; crescimento econômico nas principais potências (salvo o Japão); 
lenta e agitada inserção da nova Rússia na ordem mundial, acentuados progressos 
econômicos na Ásia, liderada pela China; esperava-se (e continua-se a esperar) que 
a Índia se torne mais diretamente competidora da China; acompanhava-se a política 
do Oriente Médio (Israel versus Palestinos), que permaneceu em crise à espera de 
soluções políticas, que nunca chegam; não havia nenhuma expectativa de que os 
regimes árabes passassem por um processo de mudança; não avançava o diálogo 
nuclear dos países ocidentais com o Irã; dominava um clima de turbulência na 
África, ocasionando a criação de mais e mais operações de paz das Nações Unidas; 
os países da América Latina, sob a sombra dos EUA, continuavam a desempenhar 
um papel internacional ainda muito limitado. 
No segundo quinquênio, a política internacional vive, a partir de 2008, um 
momento crítico muito diverso do que se prognosticara. São suas características 
mais visíveis a consolidação ou agravamento das tendências mundiais perversas 
antes dominantes; o crescimento das despesas militares norte-americanas no 
exterior; a aceleração da corrida tecnológica militar, inclusive nuclear, com a 
introdução de novos e potencialmente revolucionários armamentos, que facilitam o 
emprego da força; o terrorismo, inclusive de Estado, que ganha renovado fôlego; e 
a expansão da tolerância internacional, inclusive no CSNU, em relação a ações 
militares, pontuais e agressivas. Seguem-se umas palavras sobre a crise mundial. 
Presume-se, com frequência, que a recuperação econômica nos EUA e na Europa 
será demorada e tomará, ao menos, uma década (apesar de informações em 
contrário de fontes norte-americanas). Vive-se um incomum tempo de 
anormalidade em países ditos “centrais”: seu desenlace deve afetar a economia 
mundial, inclusive, possivelmente, os países do BRICS, assim como a região sul-
americana, que é de especial interesse para o Brasil. 
Os indícios confirmam as expectativas pessimistas. Não há sinais seguros de 
superação da crise. Não é apenas o mundo financeiro, econômico e comercial que 
está deprimido, mas também o da esfera política, quer no plano interno dos países 
mais atingidos, quer em sua atuação internacional ou regional. 
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O presidente Obama tem encontrado sérias dificuldades em cumprir suas 
promessas eleitorais, inclusive externas, o que dá impressão de uma arritmia 
política. Em consequência, declina a confiança nos EUA. O Prêmio Nobel da Paz 
recebido por Obama, no início de seu mandato, mais representou um voto de 
confiança em suas ideias do que o reconhecimento de realizações, que ainda não se 
haviam materializado. 
Apesar da maciça injeção de recursos públicos no setor privado norte-americano 
(bancos, grandes empresas), a recuperação econômica tem-se revelado lenta e 
inconsistente, havendo quem calcule que a mesma necessitará de mais uma década 
para concluir-se. Com frequência apontam-se os baixos níveis de emprego como 
um índice das profundas dificuldades porque passam a sociedade e a economia 
norte-americanas. 
Receia-se que, em consequência das novas tecnologias incorporadas pelas grandes 
empresas, os níveis de emprego até pouco tempo vigentes não mais serão 
alcançáveis. Nesse novo quadro, começa a ser rediscutida a questão da hegemonia 
mundial. 
EUA. Terminada a Guerra Fria, os EUA se viram na condição de hegemon, única 
superpotência, o que provocou entre as grandes e pequenas potências ocidentais, 
uma sensação de vitória e mesmo de onipotência. 
Madeleine Albright, quando representante permanente dos EUA junto às Nações 
Unidas, chegou a classificá-los como uma potência necessária, (indispensable 
power), sem o concurso da qual seria impossível praticar a política no grande palco 
mundial. Essa euforia não durou muito e, de fato, se esgotou completamente com a 
ascensão do terrorismo ao topo da agenda global. 
A partir daí, a posição mundial dos EUA tem sofrido sensíveis desgastes. Persiste, 
porém, o consenso de que, no futuro previsível, os EUA continuarão a ser 
imbatíveis no campo estratégico, dada sua enorme superioridade militar, no plano 
mundial. (Comente-se, lateralmente, que os EUA têm encontrado sérios problemas 
em muitas outras áreas: desequilíbrio social, educação, segurança pública, 
credibilidade política etc.). 
Seus gastos orçamentários, na área da “defesa”, são, como tendência, 
insustentáveis, como de há muito vaticinara o professor Paul Kennedy, no livro, 
hoje clássico, Ascensão e queda das grandes potências, (Editora Campus, 1988). É 
inescapável que os EUA enfrentem dificuldades para financiar sua postura militar 
avançada, já que se especializaram em ações militares em teatros remotos e muito 
difíceis, nos quais não têm obtido muitos êxitos, para dizer o menos. Os países 
afetados podem ser pobres, mas, mesmo para os EUA os conflitos têm custos 
exorbitantes. 
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Na verdade, o establishment militar norte-americano está superestendido, com uma 
rede de dezenas de bases aeronavais, em todo o mundo. Suas forças ainda não se 
retiraram do Iraque e do Afeganistão. Nem saíram da Europa Ocidental, nem do 
Japão e da Coreia. 
Não se pode imaginar, dadas as implicações financeiras, que a hegemonia global 
possa ser mantida primordialmente por uma exclusiva opção militar. As forças 
norte-americanas deixam um Iraque ainda convulsionado por grandes atentados 
terroristas praticamente a cada dia. Logo também começarão a sair de um 
Afeganistão, para cuja crise ainda não se vislumbra uma solução política. 
Está em curso um processo de devolução de responsabilidades de segurança aos 
governos desses dois países, sem que se tenham resolvidos os problemas de 
violência terrorista subjacentes às suas crises. Registra-se um desencanto 
generalizado com as soluções militares. 
O binômio terrorismo e combate ao terrorismo, delineado na administração George 
W. Bush, continua a dominar a postura interna e externa dos EUA. O atual 
emprego intensivo de “drones” no Iêmen, em seguimento da campanha, em meses 
anteriores, no Paquistão, pode prefigurar um novo e muito mais intrusivo modo de 
inserção global. 
Teme-se que, nesta fase, tenha aumentado a disposição dos EUA de cumprir a 
função de gendarmes ou de tropa de choque mundiais, a que anteriormente se 
arrogaram. 
O mundo tornou-se mais perigoso para todos os países grandes e pequenos, fortes 
ou fracos, desenvolvidos ou em desenvolvimento: perpetuam-se os focos de tensão; 
e afirma-se uma ordem mundial de mais terrorismo e de violentas oscilações 
políticas e econômicas. 
No rastro da crise econômica, os EUA deixam a sensação básica de que, seu 
sistema político perdeu muito de sua anterior autoconfiança. A incapacidade, por 
exemplo, de fechar as tristemente célebres instalações penitenciárias de 
Guantánamo, anunciada, aliás, como prioridade, no discurso de Oslo de Barack 
Obama, demonstra a dificuldade de Washington para se livrar dessa hipoteca 
deixada por George W. Bush, que é um símbolo da violação dos direitos humanos. 
Os extraordinários escândalos do WikiLeaks e do monitoramento ou espionagem 
global das comunicações se somam a um panorama já conturbado e causam 
profunda insegurança, por sua indisfarçável violação da boa convivência entre as 
nações. Quaisquer que sejam os ganhos com a nova espionagem, é intuitivo que 
estes serão, ao menos em parte, contrabalançados com a onda de desconfiança nas 
relações dos parceiros com os EUA. 
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Os EUA, potência hegemônica que, há décadas, define o quadro mundial, perdem a 
capacidade de atuar de forma unilateral, que mantiveram até o início dos anos 
1990. Especula-se sobre novas alianças estratégicas, conceito que não é possível 
desprezar. 
O governo de Washington não tem sido preciso numa aliança desse tipo com o 
Brasil; na verdade, parece mais interessado numa parceria prioritária com a região 
Ásia-Pacífico. 
Mesmo do lado brasileiro, muitos não acreditam que tal aliança seja possível ou 
recomendável – afinal os interesses internacionais dos EUA são mundiais, não 
regionais. Persiste a questão da diferença de forças nessa suposta aliança – os 
pratos da balança do poder são irremediavelmente desequilibrados. 
Pode-se admitir que o escândalo da espionagem cibernética contribua para que os 
EUA esclareçam sua atitude estratégica. Uma proposta de “aliança” agora seria 
forçosamente interpretada como um esforço de tirar a questão da espionagem do 
foco de atenção. 
China. A China sabe que, como todos os demais países, necessita ter boas relações 
com os EUA. Mas, em paralelo, torna-se bem mais forte seu perfil internacional. 
As estimativas do prazo necessário para que esta alcance os EUA, na corrida pela 
hegemonia, declinaram, com a crise, de quatro a cinco para duas ou três décadas, o 
que impulsionou a formação de um novo e mais urgente padrão de competição e 
certa ansiedade na esfera internacional. A despeito de sérios problemas domésticos 
da China, em especial no campo, sua estratégia mundial, passa, há muitos anos por 
transformações aceleradas. 
A China busca construir sua influência política em âmbito global, e não apenas no 
regional. Embora ainda cautelosa no plano diplomático, a China é cada vez mais 
ativa na ONU e nos BRICS, por exemplo. Na África e recentemente na América 
Latina, tem agora perfis salientes, dominados pela necessidade de assegurar seu 
suprimento de alimentos e de minérios, o que em si é uma tarefa hercúlea. 
Por iniciativa chinesa, a China e o Brasil chegaram a vislumbrar uma aliança 
estratégica no auge da cooperação para a construção e lançamento de satélites sino-
brasileiros de observação da Terra. A aceleração do desenvolvimento econômico e 
o crescimento dos interesses mundiais chineses tornaram, porém, pouco a pouco, 
inoperante essa aliança. 
A Rússia, logo que voltou à condição de Federação Russa, eclipsou-se em termos 
de poder político e estratégia global. Não mais tinha credibilidade como 
superpotência, tendo em vista o esfacelamento político de sua zona de influência, a 
desastrosa administração Iéltsin e os conflitos no Cáucaso. 
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Essas circunstâncias facilitaram, entre outras coisas, a ascensão e fortalecimento de 
Putin, que, por assim dizer, retomou as rédeas do poder no Kremlin, o que causa 
alguma irritação em Washington. Impulsionada por uma diplomacia muito 
dinâmica, a Rússia busca recuperar sua presença mundial. Putin defende 
ativamente seus interesses e, dessa forma, ganha maior credibilidade, de que é bom 
exemplo sua firme atitude com relação à Síria, na qual, é acompanhada no CSNU 
apenas pela China, entre os membros permanentes, também é exemplo a firmeza 
russa na questão da espionagem por parte de Edward Snowden. 
A Europa vive momento de retração comunitária a partir do avanço institucional, 
desde a década de 1950, que levou à implantação da União Europeia. A brutal 
interrupção de sua prosperidade a leva a atitudes defensivas, em tudo contrárias à 
experiência altamente afirmativa em passado recente. Reinam a incerteza e a 
apreensão sobre os arranjos internos da UE e sobre o futuro da zona do euro. O 
modelo europeu de integração econômica, que inspirou grande parte do mundo, 
está hoje abalado e demandará, provavelmente por toda parte, esforços de 
reavaliação. 
Os jornais, e TVs ocidentais mantêm acirrada campanha contra as realizações de 
ambos os países (China e Rússia), que praticamente jamais são mencionadas de 
forma positiva. Cria-se, assim, uma atmosfera negativa na opinião pública mundial, 
inclusive no Brasil. 
A Índia, apesar da linha branda que segue na política com relação principalmente 
com os EUA, é também vítima de frequentes denúncias e reiterada desinformação. 
Inflama-se o debate sobre um possível “declínio” dos EUA e sobre se o quadro das 
premissas norte-americanas se deteriorará a ponto de que estas deixem de ter 
validade automática e global. Por enquanto, Washington limita esforços no exterior 
e corta seu envolvimento em áreas, até a pouco, tidas como críticas.[7] 
Israel. Como potência preponderante, Israel dá margem a crescentes especulações 
sobre a realidade última de sua política quanto à Palestina. A presente retomada de 
negociações, sob a égide dos EUA, após três anos de interrupção, faz com que a 
comunidade internacional tome uma posição de “atentismo”, caracterizada pelo 
receio de perturbar o andamento dessas negociações, sem, no entanto, que até agora 
haja realmente esperança de imediatos êxitos significativos. 
Irã. As políticas nucleares dos “novos entrantes” (Irã e também a Coreia do Norte) 
se moveram ou foram movidas para o centro das tensões internacionais. Permanece 
sobre a mesa a hipótese de uma intervenção israelense contra o Irã, na medida em 
que este avance seu programa nuclear. O governo israelense não se cansa de 
insinuar ameaças nesse sentido. 
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Nenhum progresso se registrou nas tensões entre o Irã e os países ocidentais. São 
correntemente admitidas as avaliações de que os interesses iranianos em sua 
vizinhança são de tal ordem que poderão influenciar fortemente o desenlace da 
crise síria e ter papel central na definição do futuro de Israel. As questões 
nucleares, a par de ainda não comprovadas suas consequências estratégicas, põem 
em risco o direito de exploração pacífica da energia nuclear. A novidade, neste 
momento, é a possível disposição de negociar insinuada pelo novo governo de 
Teerã. 

Os BRICS 
Muito mais do que nas eras da Guerra Fria e da globalização acrítica, está em jogo, 
o destino dos países na ordem internacional. A dependência política, econômica e 
militar, desta ou daquela potência não mais é a única opção existente na órbita 
internacional. Dependendo do curso desse jogo, poderão ser abreviados os anos de 
hegemonia norte-americana ou encontradas, pela negociação, novas formas de 
convivência internacional. 

A constituição e o desenvolvimento do BRICS se explicam pelos desafios impostos 
aos seus membros por recentes eventos internacionais. Podem-se afastar, por 
absurdas, as predições apressadas de que o bloco BRICS irá buscar a hegemonia 
mundial ou se tornará meramente irrelevante. Sua existência e efetivo 
funcionamento aumentam a probabilidade de uma ordem internacional mais 
voltada para a multilateralização (e até para a multipolaridade). 

Entre 2009 e 2012, o grupo BRICS não só se fortaleceu, mas também mudou de 
qualidade. Coincidentemente, torna-se mais pronunciado o perfil externo do Brasil, 
no bloco BRICS e na ordem internacional, como um todo. Sob o impacto da crise, 
ascende o Brasil no “ranking” das economias mundiais, ao passo que cresce entre 
elas o reconhecimento de nosso papel internacional. (Sabe-se que, em tempos 
recentes, essas percepções estão sujeitas a qualificações, dado o desempenho 
insatisfatório da economia brasileira). Em resumo, note-se que o Brasil: 

a) Passou a ser reconhecido um ator credenciado, mas seu perfil 
internacional poderia ser ainda mais alto. (Reconhecimento) 

b) Na ordem internacional, o país adota posições e posturas políticas mais 
efetivas do que as do passado. (Eficácia) 

c) Não por cortesia, integra plenamente o grupo BRICS, não vem apenas 
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“completar” o seu quadro. É membro pleno por conveniência e interesse 
dos demais BRICS e da comunidade internacional. (Representatividade) 

d) A presença brasileira torna o grupo mais “aceitável”, tendo em vista não 
ter o país presença militar significativa, nuclear ou convencional. (Política 
de paz) 

e) Seu ingrediente democrático é hoje facilmente reconhecível pelo 
Ocidente. (Participação democrática). 

f) O êxito, até certo ponto, das políticas econômicas e sociais heterodoxas 
(Bolsa Escola, Bolsa Família e similares) criou novas realidades. 
(Políticas sociais) 

g) No plano externo, registram-se surpresas, diante do dinamismo do 
mercado interno, que blinda até agora o país contra os piores efeitos da 
crise mundial. 

h) No plano social, observam-se fortes ganhos com significativa redução da 
pobreza e a emergência de uma nova e aquisitiva classe média. Tais 
avanços estão plenamente refletidos nos dados publicados na mais recente 
edição do IDH, os quais fortalecem a credibilidade do país. (Crescimento 
do consumo e políticas anticíclicas). Tendo em vista as limitações de 
tempo inerentes a esta Conferência, selecionei para discussão alguns 
temas fundamentais dos últimos dez anos, a saber: a paz e segurança 
internacionais; nova hegemonia mundial; e instabilidades regionais, com 
ênfase na Primavera Árabe e em recentes desenvolvimentos em África. 

Abordagens temáticas 

Paz e segurança internacionais 

No mundo em transição, é lícito colocar certas interrogações básicas com relação à 
paz e segurança internacionais. Por exemplo: 

a) Hoje a ONU se descola da ordem internacional, da manutenção da paz e da 
segurança internacional? 

b) A ONU se perpetuará como entidade gerida principalmente pelas grandes 
potências Ocidentais? e 

c) O congelamento do desenvolvimento institucional da ONU, em particular 
do CSNU, jamais será superado? 



	   12	  

Não pretendo responder a indagações como estas, que são muito difíceis e devem 
merecer maior atenção da esfera acadêmica. Em sua discussão, que não é tão 
extensa quanto se poderia almejar, os desejos mais legítimos são confrontados com 
as duras realidades do poder mundial. 

Isto não impede, entretanto, que alguns avanços tenham sido parcialmente 
alcançados na ONU, como a criação da Comissão da Construção da Paz e o 
Conselho de Direitos Humanos, a despeito de revezes e retrocessos, nos respectivos 
processos de negociação. As próprias Operações de Paz conduzidas pela ONU 
conheceram altos e baixos. 

Operações de paz 

Ao tratarmos dessa temática, na qual a paz aparece de variadas maneiras, 
relembremos inicialmente as colocações que João Augusto de Araújo Castro, a seu 
tempo, fez sobre possíveis definições de paz, no âmbito internacional, a saber: 
 Para as então superpotências, enredadas na carreira nuclear, e por isso mesmo 

“minimalistas”, a paz passou gradualmente a equivaler à sobrevivência da 
humanidade e a ausência de um desenlace nuclear; 

 Para as grandes potências, a paz seria um estágio de relativa normalidade, sujeito 
à política do poder, mas sem que se desate um conflito nuclear; e. 

 Para os países médios e pequenos, a paz seria muito mais do que um antônimo da 
guerra, pois requer um esforço diário de entendimento e comportamento 
criativo. Mais simplesmente, paz significa imunidade de agressão, 
preservação da soberania e integridade territorial. Para esses países, qualquer 
uso da força fora do regime da Carta, infringe a paz. 

Nas duas últimas décadas, as operações de manutenção da paz e missões políticas 
especiais ganharam papel cada vez mais saliente, embora nem sempre hajam 
alcançado o êxito que era prometido.[8] 
Vieira de Mello passou por sérios testes políticos e profissionais, que comprovaram 
sua capacidade de lidar com problemas que mobilizam países, assim como a 
opinião pública internacional. As responsabilidades por ele assumidas incluíam 
elementos como organização de eleições, construção das instituições e interação 
com agentes humanitários e de desenvolvimento. Em Timor-Leste, não seria 
exagero dizer que Vieira de Mello atuou como virtual governante do país até sua 
independência plena em 2002, numa fase essencial para a construção do Estado e 
da paz interna. 
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Se for verdade que as últimas décadas foram marcadas pela absorção, por parte das 
operações de manutenção da paz, de novas funções ligadas à consolidação da paz, é 
também certo que esse processo encontrou dificuldades e ambiguidades. 
No início dos anos dos anos 1990, o conceituado professor John Gerard Ruggie 
diagnosticou os entraves das missões de paz de se adequarem aos novos desafios de 
segurança e às novas tarefas que lhes eram pontualmente atribuídas pelo Conselho 
de Segurança. Em sua opinião, a ONU e o CSNU, e em consequência as missões de 
paz, estavam “vagando em território desconhecido”.[9] 
A incorporação dos novos elementos foi dificultada pela quase opacidade 
conceitual dos limites do peacekeeping e do peacebuilding. Como admite a própria 
doutrina das Nações Unidas quanto às missões de paz: “Tornaram-se 
crescentemente imprecisos os limites entre a prevenção dos conflitos, a 
materialização da paz, a manutenção da paz, a construção da paz e a imposição 
(coercitiva) da paz.”[10] 
Nas duas últimas décadas, as Nações Unidas mantêm em operações cerca de cem 
mil peacekeepers, dos quais 80 mil militares. Sua principal dificuldade é a de 
conciliar as tarefas de construção da paz com a crescente militarização dos 
mandatos das missões, o que leva a certo inchaço em suas atribuições. 
Enquanto, em alguns casos, como a MINUSTAH no Haiti, os esforços dos países 
participantes contribuem para uma integração construtiva entre segurança e 
desenvolvimento; em outros, como a MONUSCO na República Democrática do 
Congo, prevalece a mentalidade de imposição da vontade internacional por meio de 
“brigadas de intervenção”[11], que pouco se coaduna com a necessidade de 
consolidação da paz a médio e longo prazos. 

 
A Comissão das Nações Unidas da 
Consolidação da Paz [12]

 

Até a formação da CCP, em 2005, inexistia um órgão na estrutura das Nações 
Unidas, com responsabilidade de lidar com o universo relativamente novo dos 
conflitos “intranacionais” de grande alcance e de evitar as consequentes crises 
humanitárias. Não se poderia negar que, entre os povos das Nações Unidas, 
prevalecia, em 1945, um profundo anseio pela paz, como está inscrito até mesmo 
no Preâmbulo da Carta, no qual os povos inter alia se comprometem a salvar as 
futuras gerações do flagelo da guerra e reafirmam sua fé nos direitos humanos 
fundamentais. Mas entre os bons propósitos e as realidades político-militares havia 



	   14	  

enorme lacuna e, justamente, foi esse espaço da luta de Vieira de Mello. 
Ao final da década de 1990, estavam lançados vários conceitos aparentados com 
essa questão, nomeadamente, o da diplomacia e da inserção preventivas de forças 
internacionais, sob a égide da ONU; o da promoção ou a imposição da paz; o da já 
tradicional manutenção da paz; e o da nascente iniciativa da consolidação da paz, 
que veio afinal embasar a CCP. Estava formada nas Nações Unidas uma rica 
agenda, que demorou até 2005 a ser decantada. 
A partir da avaliação final da Missão do Brasil, observou-se o seguinte: 
 Em primeiro lugar, que “alguns países” desejavam ver-se livres de quaisquer 

constrangimentos ao uso da força ou da imposição de decisões do CSNU aos 
países onde ocorrem conflitos; 

 Canadá, Nova Zelândia e Japão adotaram posturas mais moderadas até porque 
não eram contribuintes significativos de tropas às Nações Unidas; 

 O Movimento Não Alinhado (MNA) reafirmara princípios para evitar que suas 
tropas viessem a ser utilizadas individualmente e que, em alguns casos, 
“fossem vítimas de intervenções travestidas de operações de paz”. O Brasil 
favoreceu a opção de que a consolidação da paz seja simultânea à 
manutenção da paz e que pudesse ser lançada quando houvesse a 
possibilidade de um conflito interno. 

Em termos amplos, a diplomacia brasileira sempre marcou presença atuante nas 
iniciativas de reforma da ONU, sempre esteve preparada para explorar 
criativamente as janelas de oportunidade. (Por exemplo, na questão da reforma da 
composição do CSNU, a atitude brasileira contemplava, inclusive, a necessidade de 
corrigir os desequilíbrios regionais que estão incorporados na própria Carta). 
Essa postura se compagina com as premissas da política externa brasileira, tais 
como a necessidade de dar prioridade às causas fundamentais dos conflitos, (root 
causes) qualquer que seja o seu estágio, e à recuperação socioeconômica dos países 
afetados. 
Como observou Eduardo Uziel, para um país como o Brasil, há muito 
comprometido com o multilateralismo, manter e fortalecer a ordem multilateral é 
valorizar sua própria atuação diplomática. Valorizam-se suas credenciais como ator 
relevante em múltiplos aspectos: como agente da projeção latino-americana na 
ONU, como partícipe interessado na aglutinação das posições dos países em 
desenvolvimento e no fortalecimento da ordem multilateral, em contraste com o 
utilitarismo interessado dos países mais influentes. 
Infelizmente, por compreensíveis razões de espaço (e de tempo, nesta 
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oportunidade), não há condições para analisar em pormenor o processo político-
parlamentar de constituição da CCP, no qual o Brasil jogou um interessante e 
produtivo papel diplomático. Nem será possível trabalhar a fundo no tema dos 
primeiros anos do funcionamento da Comissão. 
As negociações que levaram à criação da Comissão se realizaram de abril a 20 de 
dezembro de 2005. A atmosfera dessas negociações se revelou muito tensa, dada a 
complexidade do tema, até porque as operações de paz vinham de crescentes 
dificuldades. À época, algumas manchas indeléveis já caracterizavam as operações 
de paz, como as da Somália, Ruanda e Angola. Entretanto, o que era considerado 
êxito, por exemplo, Namíbia, Moçambique, Camboja e El Salvador, aparecia como 
é frequente acontecer, em segundo plano. 
Foi passado para a linguagem do Conselho de Segurança o rótulo failing ou failed 
states – um grande favorito da já citada Madeleine Albright, rótulo esse que até 
hoje persiste para desclassificar países como Libéria, Serra Leoa, Chade, Costa do 
Marfim, Somália, Haiti etc. 
A diplomacia brasileira, que trabalhou intensamente na constituição e na operação 
da CCP, se beneficiou de percepções de valor perene, por exemplo: 
Resumidamente, 
 a necessidade de integrar, como a MINUSTAH demonstrou na prática, a política 

multilateral de operações de paz e a política bilateral relativa ao país 
considerado; 

 a necessidade da manutenção da transparência no processo negociador; 
 a manutenção das diversas “frentes de negociação” em conjunto com os países de 

nossa região, (no caso da criação da CCP, dividiram tarefas com o Brasil, o 
Chile, Argentina, Uruguai, México e Bolívia) e demais países em 
desenvolvimento; 

 a necessidade de que as questões relativas ao desenvolvimento econômico e 
social sejam incluídas de forma sistemática nos mandatos das operações de 
paz, o que, note-se, despertou muita posição por parte dos países ricos; 

 a necessidade de, no caso da criação de novos órgãos, dar especial atenção à 
localização, isto é, a “linhas de subordinação” destes na estrutura das ONU, 
como se provou na CCP; 

 a constituição de delegações suficientemente amplas, tendo em vista que os 
grandes temas tramitam, simultaneamente, em diferentes “salas” das Nações 
Unidas; 

 obediência ao critério das eleições para os membros que integrarão o novo órgão, 
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e não, simplesmente, o da nomeação de membros no documento constitutivo 
desses órgãos, como tende a ser de interesse dos membros permanentes; 

 resistência às táticas de postergação para o final das deliberações das decisões 
sobre as questões mais importantes (e controversas), o que deixa a 
responsabilidade pelos impasses às delegações que se opõem às propostas 
hegemônicas; 

Em conclusão, as ameaças à paz e à segurança, incluem, em nossos dias, não 
apenas a guerra entre os países, em seu sentido clássico, mas também o terrorismo 
e a violência civil. Tenha-se presente que o crime organizado, rotineiramente, 
busca beneficiar-se das situações de insegurança (e participar do tráfico de armas, 
por exemplo). 
As Nações Unidas devem ser mais eficientes na prevenção dos conflitos e na 
consequente redução do risco e da prevalência da guerra. Nesse contexto, devem 
ocupar-se sistematicamente com as causas profundas dos conflitos 
contemporâneos. A ação preventiva deve ter posição central nos esforços de paz 
conduzidos pela ONU e deve incluir o combate à pobreza e a promoção do 
desenvolvimento econômico sustentável. Em última análise, estas são indicações 
inarredáveis para orientar o trabalho da CCP. 
Há longo tempo, a posição brasileira é a de reafirmar ser imprescindível considerar 
a transição da prevenção ou solução de conflitos ao pós-conflito e, finalmente, à 
paz sustentável. 

A nova face da questão dos direitos humanos 

Cabe fazer breves considerações sobre a evolução do sistema multilateral de 
promoção e proteção dos direitos humanos nos últimos anos, à luz dos fatos de 
Vieira de Mello ter tido uma longa experiência nesse campo e haver ocupado 
brevemente o cargo de Alto Comissário para os Direitos Humanos na ONU, um 
posto do alto relevo no âmbito do Secretariado das Nações Unidas. 
(O Alto Comissariado, aliás, está localizado no histórico Palácio Wilson, em 
Genebra, que funcionou como sede temporária da Liga das Nações, a organização 
mundial que precedeu a ONU. Hoje, encontra-se, diante do edifício, um busto de 
Vieira de Mello). No início de 2003, Vieira de Mello participaria daquela que seria 
a primeira e única sessão da antiga Comissão de Direitos Humanos da ONU com 
ele à frente do Alto Comissariado. Previamente à sessão, Vieira de Mello aludira ao 
papel que a Comissão deveria desempenhar no sentido de proteger direitos 
humanos ao invés de engajar-se em “contendas diplomáticas”. 
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No curto período em que ocupou o cargo de Alto Comissário, Vieira de Mello 
expressou seu desconforto diante das deficiências da Comissão de Direitos 
Humanos – insatisfação que era generalizada nos círculos onusianos. Tanto é que, 
em discurso que ficou conhecido como Fork in the Road, Kofi Annan propôs, no 
contexto do processo de reforma da ONU, após o atentado em Bagdá, precisamente 
a ideia de criar uma nova e mais alta instância intergovernamental para lidar com a 
questão dos direitos humanos na ONU, qual seja o que hoje é o Conselho de 
Direitos Humanos. 
Ao substituir a antiga Comissão, o Conselho de Direitos Humanos foi criado, em 
2006, com características distintivas. Certamente, a principal delas diz respeito ao 
estabelecimento do mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU), em que 
todos os países são submetidos ao escrutínio dos seus pares, que formulam 
recomendações a serem aceitas ou não pelos países sob exame. 
Esse mecanismo, inclusive, inspira-se numa ideia defendida pelo Brasil, de que a 
ONU deveria encarregar-se da elaboração de relatório global de direitos humanos. 
Com o RPU tal relatório é produzido por capítulos, ao longo do ciclo de avaliação. 
Aliás, o primeiro ciclo não poderia ter sido mais bem-sucedido, com 100% de 
participação, o que reforça a noção de universalidade. O mecanismo inovador, 
inclusive, valorizou a vertente cooperativa. O enfoque cooperativo, de fato, é uma 
das marcas do novo órgão. 
Sete anos após a criação do CDH, porém, persistem sérios desafios. Em paralelo ao 
mecanismo universal, existe a possibilidade de examinar, nas sessões regulares, 
situações em países específicos. Nessa instância, questões de direitos humanos em 
um país X podem ser submetidas, sem que problemas similares em um país Y 
sejam necessariamente trazidos. Sem dúvida, é difícil o equacionamento dessa 
questão na medida em que prevalece nessa instância (denominada “item 4”), um 
“estigma da condenação”. Por essa razão, não se pode minimizar os riscos de o 
Conselho vir a incorrer nos mesmos problemas que marcaram e inviabilizaram a 
antiga Comissão. 
O Brasil, que no momento exerce seu terceiro mandato no Conselho, atua à luz dos 
princípios da imparcialidade, da objetividade e da não seletividade. Em todo caso, 
se um país como o Brasil reforça a vertente cooperativa do CDH e, sem 
singularizar países, traz discussões pela via temática, não há como deixar de 
considerar casos de violações graves e sistemáticas, nas quais o Conselho não pode 
deixar de atuar com celeridade. 
Na prática, a posição brasileira, que valoriza o diálogo e a cooperação, reconhece o 
papel do CDH para lidar com emergências e situações de violações. É sabido que 
os países assumiram obrigações em matéria de direitos humanos e devem prestar 
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contas a respeito. No entanto muitos países não têm condições materiais para arcar 
com tais encargos e padrões. 
Por isso, cumpre reforçar a cooperação (e solidariedade) internacional, com vistas à 
busca construtiva e colaborativa de soluções concretas para os problemas de 
direitos humanos, procurando sempre formas de engajamento dos países 
envolvidos. 
O caso da Síria é digno de nota, por ter sido objeto de deliberação incessante no 
CDH, desde quando os efeitos da chamada “Primavera Árabe” repercutiram 
naquele país, com a aprovação de repetidas resoluções; criação de comissão de 
inquérito; apresentação de vários relatórios; criação de relatório especial; 
convocação de sessões especiais e debates urgentes. O Conselho tem feito o que 
está a seu alcance, para chamar a atenção da comunidade internacional para a 
gravidade das violações, com a ressalva de que o CDH, importante que é, cuida tão 
somente de direitos humanos e não de questões afetas à paz e à segurança 
internacionais. 
Em linhas gerais, o CDH lida com todos os problemas de direitos humanos, – 
alguns mais outros menos graves –, que estão em todas as partes. Daí a importância 
da universalização e do mecanismo de revisão já citado. 
Outro ponto diz respeito à necessidade de buscar equilíbrio entre os direitos civis e 
políticos, de um lado, e os direitos econômicos, sociais e culturais, do outro. A 
noção de que todos os direitos humanos devem ser tratados em pé de igualdade e 
com a mesma ênfase, consagrada na Conferência de Viena sobre Direitos Humanos 
– realizada há 20 anos, para cujo êxito o Brasil contribuiu decisivamente –, esbarra 
em resistências no dia a dia das negociações. Há países com clara preferência por 
alguns direitos em detrimento de outros, o que tem implicações na agenda do 
Conselho e, sobretudo, nas atividades do Alto Comissariado. 
No CDH, o Brasil trabalha com parceiros de todas as regiões e promove todos os 
direitos. Nesse sentido, tem trazido temas específicos para as discussões. Por 
exemplo, na mais recente sessão do CDH, em junho passado, o Brasil tomou a 
dianteira, em nome do IBAS e outros países, com vistas a sublinhar a importância 
do acesso a medicamentos para a plena realização do direito à saúde. 

Instabilidade regional 

Breve nota sobre a Primavera Árabe 

Ainda não se revelou com precisão a natureza dos frutos da Primavera Árabe, que 
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foi uma das grandes incógnitas de nosso tempo. Alguns deles serão amargos, mas 
não todos. Da euforia local e internacional quando culminou a primeira fase dos 
processos políticos e insurrecionais na Tunísia, Egito e Líbia, com a derrubada dos 
ditadores militares, seguiu-se um momento de perplexidade ocidental com o futuro 
desses países e com a prolongada violência extrema na Síria. 
Abriu-se uma era de incertezas. O desencadeamento e a extensão desse processo 
radical apanharam de surpresa as chancelarias e a mídia internacional. Surpreendeu 
o fato de que se tivesse desencadeado e vencido, em países de regime autoritário, 
um rapidíssimo processo de regime change, como se diz no mundo todo no jargão 
lançado por fontes norte-americanas. Esses países até então viviam sob governos 
ditatoriais, mas razoavelmente estáveis. 
Os eventos recentes no mundo árabe, que não encontram similares em outras 
regiões, ainda não completaram o ciclo que poderia levá-los à estabilidade política. 
A evolução na vida política do Egito, porém, colocou pelo menos em dúvida essa 
expectativa. 
Uma das maiores dificuldades das análises ocidentais é a de que, nelas, seus 
próprios interesses têm precedência sobre os dos países árabes, principalmente o de 
esconder, o quanto for possível, que as autocracias no mundo árabe, agora 
abandonadas, vicejaram com o decidido apoio ocidental por mais de meio século. 
Tacitamente, tais autocracias aceitaram a sobrevivência de Israel, com o qual 
criaram um sistema de convivência hostil. 
O que se pode esperar nos países árabes, em seu conjunto, é, na melhor hipótese, 
um período de prolongada tensão. A estabilidade anterior, por artificial que fosse 
(já que era imposta pela força militar), estava consolidada. A instabilidade atual é 
tão forte que coloca em causa o princípio religioso do Islã e o futuro dos países 
muçulmanos, onde prospere a tradicional rivalidade entre a Irmandade e o exército. 
Afinal, a Irmandade se guia pelo objetivo da salvação espiritual, com base da estrita 
observância do rigorismo islâmico, como Mohamed Morsi, precariamente eleito, 
procurou implantar no Egito. Já o exército almeja a salvação nacional e está 
disposto a, se necessário, empregar a força. A massa de manifestantes anti-Morsi 
receava sair perdedora, caso o regime muçulmano se instalasse no Cairo. 
A insistência dos EUA em que os países árabes, inclusive o Egito, se 
“democratizem” contém recomendações de políticas para facilitar que seus aliados 
alcancem o poder. Por essa razão, uma notável manobra semântica está em curso 
nos meios de comunicação mundiais, no sentido de evitar que a derrubada de 
Morsi, primeiro presidente eleito do Egito, seja taxada de “golpe militar” ou mais 
simplesmente de “golpe”. Recorre a parte norte-americana a uma narrativa, que, de 
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resto, é conhecida em outras terras, de que a “derrubada” é um produto civil, 
originário de apelos das classes conservadoras egípcias aos militares para que 
agissem pela força. 
A democracia no mundo árabe está em status nascendi, não têm existência própria. 
Em certos países, as forças tribais e locais ainda são mais poderosas das que se 
alegam democráticas. 
P.S. – Em 15 de agosto passado, quando foi pronunciada esta Conferência, e nos 
dias seguintes, precipitou-se a crise egípcia. O exército lançou-se, em todo o país 
numa ofensiva repressiva contra as manifestações populares dos adeptos da 
Irmandade Islâmica. Em consequência, até o dia 17, havia 700 baixas entre esses. 
Foram decretados estados de emergência (característicos do governo Hosni 
Mubarak, e toque de recolher). O Prêmio Nobel e ex-diretor da geral da Agência 
Internacional de Energia Atômica Mohamed El-Baradei, renunciou ao cargo de 
vice-primeiro-ministro, por discordar das medidas repressivas. Morsi está detido 
em lugar desconhecido. Muitos países, inclusive os EUA, expressaram seu repúdio 
às medidas militares. Washington confirmou que continuaria o desembolso anual 
de $ 1,300 bilhão de dólares em auxílio ao exército egípcio. 

 
África 
Breve nota 
Continente dinâmico, em processo de transformação política e econômica, a África 
é um verdadeiro espaço de oportunidades, principalmente na mineração e na 
agricultura, assim como nos grandes projetos em telecomunicações, infraestrutura e 
expansão bancária. 
A maior estabilidade política no continente tem facilitado o desempenho da área 
econômica nas nações africanas. Entre os países e sub-regiões registram-se 
processos de pacificação e de transições democráticas. O aperfeiçoamento 
institucional e a crescente liberdade de expressão surgem como tendências visíveis 
no continente. Somente em 2012, foram realizadas mais de vinte eleições para o 
Executivo e para o Legislativo, em países africanos. 
Os índices de crescimento econômico africanos se colocam acima da média 
mundial. Dos dez países com maior crescimento no mundo, desde os anos 2000, 
seis são africanos. A África Subsaariana cresceu à taxa média de 5,3% entre 
2000/2012, em contraste com os 2,4% das duas décadas anteriores. 
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Esse crescimento explica-se pela alta dos preços de produtos de base e também pela 
ampliação dos mercados internos, urbanização acelerada, melhores práticas de 
gestão e crescimento do investimento. Recentemente, tem sido citados, entre os 
países africanos de desenvolvimento mais rápido, Angola, Gana, Nigéria, Quênia, 
Tanzânia, Moçambique, e Uganda. O continente recupera-se da crise financeira 
iniciada em 2008 com relativa rapidez. 
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[1] V. artigo de minha autoria “Paz e Direitos Humanos”, em Jacques Marcovitch (org.), Sérgio 
Vieira de Mello: Pensamento e Memória, Edusp, 2004  
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