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RESUMO 

 

Com o fim da Guerra Fria, os chamados Estados fracassados passaram a ser um dos mais 

importantes problemas para a ordem internacional. Desde então, grande parte das crises 

internacionais gira em torno desses Estados que representam hoje a fonte dos problemas mais 

graves no mundo como a pobreza, as epidemias e as drogas, além de serem os grandes 

perpetradores de desastres humanitários, muitas vezes contra sua própria população. Esses 

problemas estão diretamente relacionados à falta de capacidade do Estado nesses países. Assim, a 

governança interna dos Estados fracassados é importante para todos os outros membros do 

sistema internacional. O objetivo deste trabalho é investigar qual a contribuição das intervenções 

internacionais na construção de instituições democráticas, legítimas e auto-sustentáveis em 

Estados fracassados em situação de pós-conflito. São examinados os casos de intervenção na 

Bósnia e no Kosovo. À luz desses casos, discutimos o que é e o que não é possível realizar 

através de ajuda externa no intuito de reconstruir países em situação de pós-conflito e propomos 

algumas diretrizes teórico-normativas recorrendo, para tanto, à Teoria Política. 

 

Palavras-chave 

Intervenção internacional – Estados Fracassados – Bósnia – Kosovo – Statebuilding – 

Democracia – Teoria Política 
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ABSTRACT 

 

With the end of the Cold War, the so-called Failed States have become one of the most important 

problems for the international order. Since then, most of the international crisis revolves around 

these States. They now represent the source of more serious problems in the world such as 

poverty, epidemics and drugs, besides being the main perpetrators of humanitarian disasters. 

These problems are directly related to lack of capacity of the State in these countries. Thus, the 

internal governance of Failed States is important to all other members of the international system. 

The objective of this study is to investigate what the contribution of international intervention in 

building democratic, legal and self-sustaining institutions in failed states in post-conflict 

situation. We examine the cases of intervention in Bosnia and Kosovo. In light of these cases, we 

discuss what is and what is not possible to achieve through external assistance in order to 

rebuilding countries in post-conflict situation. Then we propose some theoretical and normative 

guidelines using for this purpose, the Political Theory. 

 

Keywords 

International Intervention – Failed States – Bosnia and Herzegovina – Kosovo – Statebuilding – 

Democracy – Political Theory 
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Não há nenhum pensamento importante que a burrice não saiba usar, 

ela é móvel para todos os lados e pode vestir todos os trajes da verdade. 

A verdade, porém, tem apenas um vestido de cada vez e só um caminho, 

e está sempre em desvantagem. 

 

ROBERT MUSIL em O Homem sem Qualidades 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o fim da Guerra Fria, os chamados Estados fracassados passaram a ser um dos problemas 

mais importantes para a ordem e a segurança internacionais. Desde então, grande parte das crises 

internacionais gira em torno desses Estados que hoje representam a fonte dos problemas mais 

graves no mundo como a pobreza, as epidemias e as drogas, além de serem os grandes 

perpetradores de desastres humanitários, em geral contra sua própria população. Esses problemas 

estão diretamente relacionados à falta de capacidade do Estado nesses países. Assim, a 

governança interna dos Estados fracassados é importante para todos os outros membros do 

sistema internacional. 

No ano de 1992 o periódico Foreign Policy publicava em sua 89ª. edição artigo que 

chamava a atenção para um fato novo no sistema internacional. Intitulado Saving Failed States 

(United Nations members must help failing nations), o artigo afirmava que em diversos pontos do 

globo, do Haiti aos resquícios da Iugoslávia, da Somália, Sudão e Libéria ao Cambodja, um novo 

fenômeno perturbador estava surgindo: o Estado-Nação fracassado, fruto de problemas sociais, 

instabilidade governamental, problemas econômicos e incapaz de sustentar-se como membro da 

comunidade internacional. Para os autores, os ex-diplomatas norte-americanos Gerald Helman e 

Steven Ratner, seria imperioso que os membros da ONU ajudassem aquelas nações, pois além de 

colocarem seus próprios cidadãos em perigo devido à anarquia e ao caos internos, os problemas 

daqueles Estados tenderiam a se espalhar e a constituírem-se em ameaças a seus vizinhos devido 

a ondas de refugiados, instabilidade política e combates aleatórios que provocavam. Algo 

precisava ser feito. Helman e Ratner afirmavam que os Estados fracassados prometiam tornar-se 
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uma faceta familiar da vida internacional e a tarefa de salvá-los seria um novo – e de diversas 

maneiras diferente – desafio.
1 

 

 Segundo os autores do artigo, as respostas da comunidade internacional aos Estados e 

territórios necessitados de assistência seguiam padrões característicos bem conhecidos. Para 

territórios desprovidos de governo próprio, a Carta da ONU – e a Liga das Nações antes dela – 

criara um sistema de trusteeship, onde os Estados membros ou mesmo a própria organização 

estariam encarregados de promover o bem-estar político, econômico, social, cultural e 

educacional dos habitantes. Para Estados independentes, a comunidade internacional empregava 

medidas convencionais através de programas de assistência para promover o desenvolvimento 

político e econômico para nações necessitadas. Esse foi o caso do Plano Marshall, empregado 

para reavivar países europeus atingidos pela Segunda Grande Guerra. Desde então, grandes 

doadores e organismos internacionais contribuíam com largas quantias para ajudar países a 

saírem de suas crises e se desenvolver. 

 Para Helman e Ratner, infelizmente os métodos empregados vinham obtendo pouco 

sucesso no caso de Estados em fracasso e se provavam inadequados naqueles já colapsados. A 

ajuda ocidental não conseguia atingir seus objetivos devido à violência, às divisões políticas 

internas irreconciliáveis, ou à ausência de infra-estrutura interna econômica características desses 

países. Apesar das organizações internacionais merecerem créditos devido a seus esforços em 

responder a crises, o então surgimento de mais Estados fracassados requeria a necessidade de 

uma abordagem mais sistemática e intrusiva. A fim de prevenir futuros conflitos, a comunidade 

internacional deveria criar um novo ambiente político, econômico e social para os Estados 

atingidos pela guerra, o que incluiria o reforço das instituições governamentais, proteção aos 

                                                 
1
 HELMAN, Gerald B. e RATNER, Steven R. Saving Failed States. Foreign Policy, Issue 89 (Winter 1992), pp. 3-

18. 
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direitos humanos, a continuação dos projetos de cooperação bilateral e desmilitarização. As 

recentes atividades da ONU naquele período – início da década de 1990 – já haviam começado a 

refletir essa nova necessidade, como mostrava então o relatório do Secretário-Geral Boutros 

Boutros-Ghali, de junho de 1992. O documento divulgava o conceito de post-conflict peace-

building como prioridade para as Nações Unidas. Segundo Ghali, era necessária uma ação com o 

objetivo de identificar e apoiar estruturas que possibilitariam fortalecer e solidificar a paz para 

evitar um retorno aos conflitos.
2
 Para Helman e Ratner, as atuais agências da ONU poderiam 

oferecer a maior parte da assistência, necessitando os Estados membros intensificar a 

contribuição financeira. A aceitação a longo-prazo das limitações da noção de soberania, a visão 

emergente da comunidade internacional em relação às propriedades legais e legítimas da 

assistência humanitária para países em crise e o desejo dos Estados membros de confiar à ONU 

mais autoridade apontariam para novas alternativas a fim de responder ao fenômeno dos Estados 

fracassados.   

 De acordo com Helman e Ratner, a base conceitual para o esforço de salvar os Estados 

fracassados deveria ser a idéia de conservatorship, com o que se referem, grosso modo, à 

proteção e resgate de países da bancarrota política, isto é, de seu estado político falimentar. Era 

chegada a hora de a ONU considerar tal idéia como a resposta mais adequada para os Estados 

fracassados. Os autores sugerem três modelos de conservatorship a serem adotados pela ONU a 

fim de lidar com aqueles Estados problemáticos. Onde o Estado alvo ainda mantivesse algum tipo 

de estrutura governamental mínima – onde o Estado está fracassando, mas ainda não fracassou – 

a ONU deveria “prover ajuda de governabilidade”. Essa alternativa supõe a existência de um 

regime interno que ainda é, de certa maneira, efetivo, ou seja, que ainda mantém algum controle 

                                                 
2
 GHALI, Boutros-Boutros. An Agenda for Peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping, 1992. 

Disponível em http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html . Acesso em 01/10/2008. 

 

http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html
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sobre os instrumentos de poder do Estado, e que seja também reconhecido internacionalmente, 

mesmo que não escolhido democraticamente (geralmente são Estados que têm experimentado 

crise econômica ou política, mas não uma completa destruição civil). É o que os autores 

denominam governance assistence 
3
. Como exemplo, os autores se referem aos casos da Geórgia, 

Zaire “e, possivelmente, um punhado de outros estados da África e da Ásia”.
4
 De acordo com os 

autores, esse modelo funcionaria através de programas de assistência técnica de caráter mais 

expansivo. Em vez de simplesmente oferecer serviços de consultoria ou formação, a ONU 

atribuiria pessoal para trabalhar diretamente com os funcionários governamentais em torno das 

necessidades mais prementes do país, auxiliando a administrar o Estado, embora as decisões 

finais a serem tomadas permanecessem de autoridade da administração local. As condições para 

prestar assistência e a intervenção poderiam incluir não somente mudança econômica, mas uma 

modificação da estrutura e do processo político. 

Para os Estados que já fracassaram, uma forma mais intrusiva de intervenção poderia ser 

apropriada. Nesse caso, o Estado deveria delegar certas funções governamentais à ONU como, 

por exemplo, a coordenação de eleições e o comando de ministérios e supervisão de outros. Os 

autores falam, nesse caso, em delegation of governmental authority 
5
. O exemplo recai sobre o 

então atual caso do Camboja. Vinte anos de guerra civil, invasões, fora os fornecimentos de 

armas, violações graves dos direitos humanos, crescimento excessivo da população e a destruição 

da infra-estrutura tornaram impossível governar aquele país. Quando os esforços de paz 

apontaram, sem sucesso, para uma reconciliação das facções em luta, os cinco membros 

permanentes do Conselho de Segurança desenvolveram uma fórmula, aprovada pelas facções, 

                                                 
3
 HELMAN; RATNER op. cit., p. 13. 

 
4
 Idem. 

 
5
 Ibid., p. 14. 
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para uma operação das Nações Unidas: a UNTAC. Ela exerceu a supervisão do país até as 

eleições. Uma incomparável autoridade foi dada à ONU, incluindo aspectos da administração 

civil. Ela passou a controlar então cinco ministérios e supervisionou outros, teve acesso a todos 

os documentos, pôde emitir diretivos vinculantes, e pôde substituir pessoal, tudo para criar um 

ambiente neutro para as eleições. 

Uma terceira e mais radical opção seria a aplicação de uma espécie de trusteeship, ou seja, 

uma administração direta sob a tutela das Nações Unidas que, como reconhecem os próprios 

autores, seria tributária do antigo sistema de protetorado e por isso mesmo esbarraria nas 

diretrizes na atual Carta da instituição.
6
 

Não é nossa intenção discutir as particularidades, a pertinência e as limitações dos 

modelos que Helman e Ratner apresentam. Iniciaremos procedimento parecido mais adiante. 

Importa-nos aqui chamar a atenção para o surgimento da questão dos Estados fracassados e para 

a necessidade de pensar sobre eles, bem como sobre como lidar com eles. Como se vê, essa 

necessidade não é nova. Os autores do artigo, considerado por muitos o marco inicial dos debates 

sobre o fracasso estatal, já afirmavam que 

The real challenge to U.N. members is to address the problem directly, by creating a 

conceptual and juridical basis for dealing with failed states as a special category, and by 

forming institutions to succor them. The international community needs a cost-effective 

way to respond to growing national instability and human misery. (HELMAN; 

RATNER, 1992, p. 18).  

 

Desde a publicação do artigo dos ex-diplomatas em 1992, a discussão trilhou um longo, diverso e 

nem sempre convergente percurso. Muito se escreveu sobre os Estados fracassados e sobre as 

intervenções das quais foram alvos. Analistas e estrategistas passaram a considerar novas 

dimensões para as intervenções humanitárias e termos como peacekeeping, peace-building, state-

                                                 
 
6
 Ibid., p. 16. As diretrizes que impedem tal opção encontram-se nos termos dos artigos 77 e 78 da Carta das Nações 

Unidas 
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building ou nation-building predominaram como orientações a serem tomadas pelas intervenções, 

como espécies de “soluções” para os Estados fracassados. Cabe analisarmos agora se a chamada 

“comunidade internacional” contribui para a reconstrução, em muitos casos construção, de tais 

Estados. 

Os chamados Estados fracassados possuem, de modo geral, instituições políticas frágeis 

ou ineficazes, não possuem unidade nacional e sua economia é frágil e subdesenvolvida. Como 

conseqüência, não são capazes de se manter sozinhos no sistema internacional necessitando de 

ajuda externa. Essa ajuda tem sido realizada de diferentes maneiras. Quando esses Estados 

mostram-se incapazes de criar instituições para manter a ordem nacional a “comunidade 

internacional” tem intervindo e muitas vezes acaba assumindo o controle político do país em 

detrimento dos agentes locais.  

O esforço despendido para lidar com Estados problemáticos motivou a adoção de 

operações cada vez mais complexas e abrangentes. Se anteriormente objetivavam monitorar o 

cessar-fogo entre as partes conflitantes, num momento posterior tencionavam criar a paz no 

interior dos Estados, e atualmente ressaltam a necessidade de se criar instituições democráticas e 

auto-sustentáveis que promovam estabilidade política e desenvolvimento econômico nos Estados 

alvo. A combinação entre Estados falidos e terrorismo e o episódio dos ataques terroristas aos 

Estados Unidos tornaram a necessidade de resposta mais urgente e levaram muitos analistas e 

policymakers a afirmarem que a melhor solução para esta situação seriam as operações de nation-

building ou state-building.
7
 

                                                 
7
 Para evitar confusão, é pertinente fazer uma distinção importante, muito bem apontada por Fukuyama (Vf. 

FUKUYAMA, 2005, p 131-2.) Os termos nation-building e state-building são utilizados muitas vezes como 

sinônimos. Segundo o Autor, o termo nation-building, é utilizado na Europa querendo significar a idéia de 

construção de uma Nação e seus valores e símbolos. State-building, por sua vez, seria a construção do Estado, de 

suas instituições políticas cuja finalidade é promover estabilidade política e desenvolvimento econômico. Nossa 

problemática está mais relacionada com o segundo conjunto de questões, portanto, utilizaremos o conceito de state-
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A noção de state-building tem sido motivo de muita discussão. Segundo Francis 

Fukuyama, por exemplo, há três aspectos distintos, ou fases, na construção de Estados.
8
 A 

primeira fase diz respeito à chamada reconstrução pós-conflito e refere-se às situações em países 

que acabaram de sair de conflitos violentos de onde resulta o esfacelamento do Estado, que 

precisa, por sua vez, ser reconstituído a partir do zero. O papel dos países interventores nesse 

caso é o de proporcionar, em curto prazo, estabilidade através da promoção de recursos básicos 

de infra-estrutura tais como forças de segurança, policiamento, ajuda humanitária, assistência 

técnica para a restauração dos serviços de eletricidade, água, alimentação e assim por diante. 

Uma vez alcançado um mínimo de estabilidade com a ajuda internacional, entra em cena a 

segunda fase. Aqui, o principal objetivo é a criação de instituições estatais auto-sustentadas que 

possam sobreviver à retirada da intervenção externa. Essa fase se confunde, em geral, com uma 

terceira que, segundo Fukuyama, está ligada ao fortalecimento do Estado fraco, “onde a 

autoridade existe de forma razoavelmente estável, mas não consegue executar determinadas 

funções, como a proteção dos direitos de propriedade ou a provisão do ensino básico”.
9
  

O objetivo deste trabalho é investigar qual a efetividade de intervenções estrangeiras no 

que diz respeito à construção e fortalecimento de instituições democráticas, legítimas e 

autosustentáveis, nos Estados Fracassados no pós-Guerra Fria. Adotando a concepção de 

statebuilding de Fukuyama, poderíamos dizer que nossa preocupação é relativa mais 

propriamente às questões concernentes a segunda e terceira fases do processo de reconstrução. 

                                                                                                                                                              
bulding em nosso trabalho e conforme entendido por Fukuyama. Cf. FUKUYAMA, Francis. Construção de 

estados: governo e organização mundial no século XXI. 1. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. p. 131-132. 

 
8
 FUKUYAMA, Francis. Construção de estados: governo e organização mundial no século XXI. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2005, p. 132-3. 

 
9
 Idem, p. 133. 
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 Nas décadas decorridas desde a criação das primeiras operações de paz, ocorreram muitas 

transformações na abordagem a países problemáticos, verificando-se, pelo menos, três gerações 

diferentes de operações. Nosso interesse está voltado para as operações do pós-Guerra Fria, suas 

realizações e limitações. De sua análise emergem importantes questões empíricas: em que medida 

as intervenções da “comunidade internacional” incorporam a dimensão referente à tarefa de 

(re)construção institucional dos Estados fracassados? Existe alguma orientação de caráter teórico-

normativo presente nos esforços de (re)construção desses Estados? Quais são os limites dessas 

intervenções, ou seja, o que é e o que não é possível realizar no sentido de estabelecer/fortalecer 

instituições políticas legítimas e auto-sustentáveis que permitam aos governos nacionais 

dispensar a ajuda externa?  

O trabalho está dividido em cinco capítulos, acrescidos de uma conclusão. No Capítulo 1, 

apresentamos alguns pontos presentes no debate acerca dos Estados fracassados e tentamos 

identificar algumas das características mais comuns atribuídas a esses Estados. Fazemos também 

uma síntese das respostas oferecidas pela sociedade internacional para o problema. A literatura 

sobre o tema dos Estados Fracassados é vasta e heterogênea. Muitas foram as tentativas de 

elaborar taxonomias e tipologias para tais Estados, bem como variadas foram as tentativas de 

elucidar as causas do “fracasso” e suas consequências e propor diretrizes práticas e teóricas para a 

(re)construção dos países. Frente a essa diversidade, nosso objetivo nesse capítulo é apenas 

mostrar que é minimamente possível entender tais Estados através de características comuns a 

eles presentes em boa parte da literatura. O mesmo acontece em relação à literatura sobre as 

intervenções internacionais. Ainda que em menor grau, também variam as tipologias e 

taxonomias referentes às operações dirigidas a países problemáticos. Distintas são, por exemplo, 

as tentativas de enquadrá-las em diferentes “gerações”, às quais são atribuídos objetivos e 

características específicas. O procedimento aqui será o mesmo, ou seja, tentamos mostrar 
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algumas características comuns a elas e que perpassam a literatura analisada com o objetivo de 

compreendê-las e fazer ver que apresentam características e tendências próprias segundo 

determinado contexto histórico. 

No Capítulo 2, apresentamos parâmetros para a análise das intervenções em países em 

conflito. Em sua obra At war’s end
10

, o estudioso canadense Roland Paris analisa missões de 

peacebuilding realizadas durante a década de 1990 e propõe uma estratégia de abordagem para 

países saídos de conflito denominada por ele de “Institutionalization Before Liberalization”. Essa 

estratégia parte da premissa de que o processo de liberalização em sociedades que passaram por 

conflito, ou em transição, pode minar uma paz construída de maneira frágil. O autor critica a 

teoria liberal da paz e as missões que nela se influenciaram e defende que uma nova estratégia 

deve procurar minimizar os efeitos desestabilizadores da liberalização, a qual deve ser adiada até 

a consolidação de instituições domésticas capazes de administrar os possíveis efeitos das 

liberdades política e econômica. Para ele, somente após a consolidação dessas instituições deve-

se administrar a democratização e a liberalização econômica, e a passos curtos. Em resumo, trata-

se, na visão de Roland Paris, de adotar um processo de liberalização política e econômica mais 

lento, combinado, pari passu, ao imediato fomento de instituições governamentais eficazes e 

capazes de lidar com as reformas políticas e econômicas. A estratégia de abordagem para países 

em conflito elaborada por Roland Paris (“Institutionalization Before Libaralization”) nos servirá 

como instrumental para analisarmos as intervenções escolhidas em nosso trabalho. 

Com base no capítulo anterior, analisaremos a intervenção da comunidade internacional 

em dois casos. O Capítulo 3 se ocupa do caso da Bósnia-Herzegovina. No Capítulo 4 analisamos 

a intervenção no Kosovo. Resquícios da antiga Iugoslávia assolada pelo comunismo, Bósnia-

Herzegovina e Kosovo sofreram intervenções da comunidade internacional durante a década de 
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1990 e constituem casos paradigmáticos de intervenção internacional em países em situação de 

conflito e loci privilegiados para a análise nos moldes aqui propostos. 

Com base nos dois casos estudados, fazemos um balanço no Capítulo 5 da contribuição 

das intervenções para a (re)construção daqueles países, procurando verificar principalmente o 

êxito das operações no que diz respeito à construção de instituições democráticas auto-

sustentáveis, ou seja, que possam sobreviver após o fim da ajuda externa. Tentamos apresentar 

também algumas diretrizes normativas que consideramos importantes e que devem ser 

incorporadas na tarefa da reconstrução em alguns casos. Ao final do trabalho, terminamos com 

algumas conclusões que esperamos úteis para estudos futuros e, num lapso de otimismo, para o 

contínuo esforço de melhorar o bem-estar dos povos e garantir a liberdade individual. 
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Capítulo 1 

Os Estados Fracassados e o sistema internacional 

 

Com o fim do socialismo tudo parecia indicar que o ideal de paz universal estava bem mais perto 

de se tornar realidade e que o mundo poderia conhecer uma era de estabilidade e progresso. 

Ainda que em parte isso realmente tenha ocorrido, as idéias de democracia, paz e livre-comércio 

não são unânimes. De acordo com Francis Fukuyama, autor do pouco lido mas muito criticado O 

fim da história e o último homem, o triunfo da democracia liberal nunca foi um procedimento 

automático. De fato, o fim da Guerra Fria legou ao sistema internacional a tarefa de lidar com 

uma série de novas questões até então suprimidas pela lógica daquele conflito. Dentre essas 

questões estão os chamados Estados Fracassados. Em termos gerais, os países que não 

conseguem crescer e oferecer melhoria de condições de vida a seus cidadãos podem ser divididos 

em dois grupos. Num deles o problema é o governo, que obstrui o caminho para o 

desenvolvimento seja por causa da corrupção, seja porque adota medidas equivocadas baseadas 

em arcaísmos ideológicos. No outro, composto pelos Estados fracassados, o problema não é 

governo, mas sim a falta de governo, muitas vezes decorrente da anarquia e da guerra civil.
11

 É 

este grupo de países e o que pode ser feito em relação a ele o que interessa neste trabalho. 

No presente capítulo, examinamos brevemente a evolução da literatura acerca da fraqueza 

estatal, tentando mostrar como o tema cresceu de importância desde suas abordagens iniciais e 

apontando algumas de suas características mais marcantes. Veremos que, não obstante a literatura 

ser caracterizada pela heterogeneidade de concepções, podemos admitir alguns pontos em 
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comum e que nos permitem entender o fenômeno dos Estados Fracassados. Em seção posterior, 

veremos como o surgimento dos Estados Fracassados motivou a preocupação da ONU e seus 

membros, bem como a da comunidade de estudiosos, que procuraram debater soluções para a 

questão. Veremos que muitas direções foram apontadas na tentativa de melhor responder aos 

Estados Fracassados e melhor lidar com eles.  

 

1.1. Os Estados fracassados entram em cena 

 

O artigo Saving failed states de autoria dos ex-diplomatas norte-americanos Gerald Helman e 

Steven Ratner publicado em 1992 é considerado um dos marcos iniciais do debate acerca da 

fraqueza estatal. Desde sua publicação, a discussão sobre o tema trilhou um longo, diverso e nem 

sempre convergente percurso. O próprio tema por muitas vezes não contou com um tratamento 

específico, circunscrito, aparecendo a reboque nas reflexões de estudiosos do desenvolvimento, 

da soberania e de africanistas, originando mesmo a noção de que se tratava de um fenômeno 

localizado. Seu tratamento foi, portanto, na maioria das vezes, difuso, embora tenha recebido a 

contribuição de muitos estudiosos de destaque ao longo dos anos. Não causa estranheza, portanto, 

que uma das primeiras contribuições ao tema seja de autoria do canadense Robert H. Jackson, 

que na época de suas primeiras contribuições sobre o assunto, no início da década de 1980, era 

Professor do Departamento de Ciência Política da University of British Columbia (Canadá) e 

dedicava-se ao estudo da soberania e do desenvolvimento de países africanos. 

Robert Jackson abordou o tema da fraqueza dos Estados inicialmente no artigo Why 

Africa’s weak states persist: the empirical and the juridical in statehood (1982)
12

. Nesse artigo, 
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publicado em co-autoria com Carl G. Rosberg, Jackson apontava que, apesar da fraqueza de suas 

instituições e de seus governos nacionais, nenhum Estado da África negra vinha sendo destruído 

ou mesmo significativamente alterado ou ainda desintegrado em jurisdições menores. Em outras 

palavras, os autores observavam que a grave fraqueza das instituições daqueles Estados não 

levaram a nenhuma mudança jurisdicional dos mesmos. O artigo se perguntava o porquê da 

persistência da fraqueza daqueles Estados (denominados weak states), ou mais especificamente, 

inquiria o que os mantinham juridicamente intactos a despeito da fraqueza de seus governos e 

instituições. Concluíam os autores que o que mantinha tais Estados juridicamente unidos e 

intactos não eram suas próprias instituições ou seu governo, mas seu status jurídico apoiado pela 

sociedade internacional global desde a independência. Os autores observavam ainda o dilema da 

comunidade internacional em relação ao problema dos Estados fracos e a falta de conhecimento 

sobre a melhor forma de ajudar a resolver estes problemas. Apontavam que, não 

surpreendentemente, a resposta internacional às crises em Estados fracos vacilava entre a 

negação, a intervenção irresoluta e uma propensão para recorrer a procedimentos realizados em 

experiências anteriores como base para a formulação de decisões políticas em circunstâncias 

totalmente diferentes. O efeito líquido dessa posição, segundo os autores, reduzia a probabilidade 

de sucesso da intervenção. Ainda que no pós-Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização do Tratado do Atlântico 

Norte, tenham estado no centro dos esforços para ajudar os estados falhados, a timidez e a inércia 

foram as principais razões pelas quais as intervenções humanitárias tiveram, no mínimo, um 

desempenho irregular. 
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 Robert Jackson desenvolveu sua reflexão sobre fraqueza estatal posteriormente no livro 

Quasi-states: sovereignty, international relations and the Third World (1990)
13

, obtendo 

repercussão internacional, esta obra sendo até hoje referência no debate e adotada em cursos 

acadêmicos ao redor do mundo. A tese geral do livro é a de que grande parte do (então chamado) 

Terceiro Mundo é composta de “quase-Estados”, numa tradução livre para o termo “quasi-states” 

utilizado pelo Autor. Segundo Jackson, esses Estados existem devido à sua aceitação por parte da 

comunidade internacional e não por causa de seus atributos pós-coloniais, possuindo, então, uma 

soberania “negativa” que contrasta com a “positiva”, característica dos países desenvolvidos. 

Ademais, os “quasi-states” são incapazes de proteger os direitos humanos, oferecer benefícios 

públicos e bem-estar econômico. A preocupação do Autor neste livro é analisar a estrutura 

internacional cujas regras e normas vigentes possibilitam a soberania estatal no Terceiro Mundo. 

Segundo ele, as características empíricas do Estado, ou a falta delas, não são fatos novos. O que é 

novo são as normas, regras e instituições que possibilitaram a existência de vários Estados a 

partir da descolonização, tais como as noções de anticolonialismo e autodeterminação. De acordo 

com Jackson, esses Estados foram, em geral, originalmente colônias européias que conquistaram 

a soberania a partir do processo de descolonização, processo que criou um novo tipo de Estado 

(os quasi-states na denominação de Jackson) no sistema internacional incapaz de representar todo 

o conjunto de regras estabelecidas pelos países desenvolvidos. O que sustenta esses países – e 

aqui reside a novidade da tese de Jackson – é a estrutura normativa internacional, pós-

                                                 
13

 JACKSON, Robert. Quasi-states: sovereignty, international relations and the Third World. 1.ed. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1990. 

 



 24 

descolonização, que confere a eles o status de países independentes. Esses Estados carecem, no 

entanto, de atributos empíricos de estatidade. Sua existência é antes jurídica do que empírica.
14

  

Durante a década de 1990, o tema sobre a fraqueza estatal ganhou repercussão acadêmica 

e política, ainda que de maneira restrita. Os atentados terroristas nos Estados Unidos em setembro 

de 2001 levaram vários autores de diversas linhas de pesquisa a retomarem uma reflexão mais 

direcionada sobre a questão e o resultado foi a produção de diversas noções sobre fraqueza estatal 

e variados termos que procuram definir e explicar aqueles Estados. Não obstante a diversidade de 

idéias produzidas acerca da questão, parece existir algumas posições convergentes, consensuais, 

que conferem uma certa unidade à literatura.
15

 Nas palavras de Monteiro, 

Há uma linha básica de pensamento compartilhada, que perpassa tanto a definição, a 

percepção e a descrição do fenômeno (dos Estados fracassados), quanto a sua 

explicação, e que determina, conseqüentemente, as opções de solução apontadas. 

(MONTEIRO, 2006, p. 32). 

 

A noção corrente de Estado Fracassado é tributária da definição que Robert Jackson conferiu ao 

conceito quasi-states. O Estado fracassado é aquele cuja existência normativa não corresponde 

uma existência empírica. A concepção de Estado fracassado nos moldes utilizados hoje se baseia 

exatamente nessa dualidade jurídico-empírica. O Estado tem existência legal para a sociedade 

internacional, o que faz dele um Estado de fato, mas sua “inexistência” ou fragilidade empírica 

interna faz dele um fracasso. O Estado é incapaz de cumprir suas funções básicas tais como, por 

exemplo, manter a ordem política interna e defendê-la da violência de movimentos separatistas; 

manter a ordem pública e oferecer segurança aos cidadãos; controlar suas fronteiras e todo seu 
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território; salvaguardar suas instituições e o funcionamento de sistemas legislativos e judiciários 

independentes; prover educação, serviços de saúde e infra-estrutura; garantir a proteção dos 

direitos de propriedade.
16

 

 A idéia de Estado Fracassado como aquele institucionalmente ineficaz, incapaz de realizar 

funções mínimas é compartilhada por diversos autores. O ex-Secretário Geral das Organizações 

das Nações Unidas Boutros Boutros-Ghali já afirmava que 

A feature of such conflicts is the collapse of state institutions, especially the police and 

judiciary, with resulting paralysis of governance, a breakdown of law and order, and 

general banditry and chaos. (GHALI, 1995) 

 

Segundo Robert Rotberg, 

Failed States provide only very limited quantities of essential political goods. They 

progressively forfeit their role as the preferred national suppliers of political goods to 

upstart warlords and other nonstate actors. A failed state is a hollow polity that is no 

longer willing or able to perform the fundamental tasks of a nation-state in the modern 

world. Its institutions are flawed. If legislatures exist at all, they ratify the decisions of a 
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strong executive. Democratic debate is absent. The judiciary is derivative of the 

executive rather than being independent. (ROTBERG, 2003, p. 03) 

 

Tecendo considerações sobre a “falência” do Estado, Jennifer Milliken escreve: 

Whatever the preferred account, it is clear that the process of modern state formation 

proceeded in an enormously complex fashion over roughly five centuries. Along the way 

there also developed an elaborate discourse of statehood in which the modern (sovereign 

territorial) state acquired a series of other atributes. But the three core functions or 

activities represented by the three intertwined narratives of the state – providing security, 

representation and welfare – provide a convenient way to summarize the functions a 

state is to supposed to perform. In the most straightforward sense, failure to perform 

these functions is a failure of the state. (MILLIKEN, 2005, p.04) 

 

Para Francis Fukuyama, o Estado fracassado, ou fraco, é aquele em que impera 

a ausência de força, significando falta de capacidade institucional para implementar 

políticas e forçar o respeito a estas, com freqüência causada pela subjacente falta de 

legitimidade do sistema político como um todo. (FUKUYAMA, 2005, p. 128) 

 

Para terminar, Daniel Thürer escreve que os Estados fracassados,  

are invariably the product of a collapse of the power structures providing political 

support for law and order, a process generally triggered and accompanied by "anarchic" 

forms of internal violence. (THURER, 1999, p. 01) 

 

Ao que denominamos aqui Estados fracassados, também vem sendo atribuídas outras 

denominações, mais comumente Estados “falidos”, “fracos” ou “frágeis”. Há também na 

literatura tentativas de se elaborar taxonomias para dar conta da diversidade de manifestações de 

fracasso, como a de Jean-Germain Gros. Em seu artigo denominado Towards a taxonomy of 

failed states in the New World Order
17

, Gros constrói uma curiosa taxonomia de Estados 

Fracassados, que segundo ele se dividiriam em cinco tipos. O “Estado anárquico” por definição 

não tem governo centralizado. Nesse caso, grupos armados agem sob a liderança de “senhores da 

guerra” (warlords), e às vezes até por si mesmos, com o objetivo de controlar áreas ou regiões 
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estrategicamente importantes do território. Somália e Libéria são exemplos dessa categoria de 

Estado. 

Uma categoria bem próxima é a dos “Estados fantasmas”, do qual o Zaire é um exemplo. 

Nesse caso, o autor ressalta que nem todo Estado fantasma é anárquico, uma vez que nesses ainda 

há um resquício de autoridade que exerce o controle de determinadas áreas do território. O 

“Estado fantasma” é incapaz de exercer funções mínimas ou prover qualquer tipo de serviço 

público. 

 Uma terceira categoria de Estado fracassado, segundo Gros, é a dos “Estados anêmicos”. 

A causa dessa “anemia” pode ter duas origens: sua “energia”, sua eficácia, pode ter sido minada 

por grupos rebeldes com o objetivo de tomar o poder; ou devido ao pouco desenvolvimento 

tecnológico e institucional do próprio Estado, que não tem como atender a demanda por 

benefícios públicos surgida com o crescimento de sua população. O Haiti poderia ser enquadrado 

como “Estado anêmico” segundo Gros. A diferença deste tipo para o “Estado fantasma” reside 

em que nos “Estados anêmicos” ainda há alguma eficácia do Estado em determinadas regiões do 

território, ao passo que nos “Estados fantasmas” o governo é incapaz de prover qualquer tipo de 

serviço público. 

 O quarto tipo de Estado é o “Estado capturado”, aquele que possui um governo central 

forte, mas que foi capturado e ocupado por membros de alguma elite em conflito com outra rival. 

O governo central serve, pois, a uma parcela ínfima da população, beneficiando somente aqueles 

que fazem parte ou estão ligados de certa maneira à elite que controla o governo central. Um 

exemplo é Ruanda. 

A quinta e última categoria identificada por Gros refere-se ao “Estado abortado”, ou seja, 

aqueles que experimentaram o fracasso antes mesmo de surgirem completamente ou serem 

consolidados. Os exemplos aqui são Bósnia, Moçambique e Angola, segundo o próprio Gros. 
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Gros salienta que as categorias acima não são fixas, isto é, um mesmo Estado pode ser 

enquadrado em diferentes categorias, ou em várias delas, ao longo de sua história. Salienta 

também que as categorias não devem ser vistas como estágios evolutivos pelas quais as nações 

devem passar rumo a um ponto de chegada. O aspecto positivo da taxonomia de Gros é que ela 

consegue abarcar os casos mais recorrentes de Estados Fracassados e inseri-los num quadro onde 

podem ser captados não somente o aspecto da fragilidade institucional (a “inexistência empírica”) 

comum a esses Estados, e também chama a atenção para uma outra característica marcante 

atribuída com freqüência a tais Estados pela literatura, qual seja, a presença da anarquia ou caos 

como manifestações recorrentes do fracasso. 

De fato, outro atributo dos Estados Fracassados presente na literatura é o que diz respeito 

à sua percepção, ou seja, o Estado Fracassado é percebido como aquele que, em decorrência da 

ausência de estatidade, é incapaz de manter a ordem interna, vivendo assim em situação de 

anarquia e caos tanto político como econômico. Desse modo, tais Estados são vistos não somente 

como perpetradores de vários tipos de desrespeito humano contra seus próprios cidadãos, mas 

como ameaças ao sistema internacional, pois se tornam fontes de problemas graves como 

refugiados, epidemias, tráfico de drogas, terrorismo. 

No que diz respeito à causa da fraqueza dos Estados, a tipologia de Gros também oferece 

sua contribuição, referindo-se, no entanto, apenas a causas que poderíamos considerar 

“exacerbadoras” ou “imediatas” do fracasso. Outras contribuições tentam entender melhor os 

fatores conjunturais/estruturais que seriam responsáveis pela fragilidade desses fracassos. De 

modo geral, as explicações residem na própria idéia da artificialidade. Segundo Monteiro, 

Curiosamente, essa artificialidade é, ao mesmo tempo, definidora do Estado fracassado e 

a causadora do seu fracasso: o Estado fracassado pode ser assim definido porque ele 

carrega o estigma da artificialidade, (...) é por causa dessa artificialidade que o Estado 

vive em anarquia (...). (MONTEIRO, p. 46). 
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Embora a origem da artificialidade possa ser localizada, segundo Jackson, no processo de 

descolonização, como apontamos acima,
18

 podemos afirmar, em certa medida, que os Estados 

fracassados são um fenômeno típico do pós-Guerra Fria – devido ao fato de que sua manifestação 

como problema grave para o sistema internacional tem lugar a partir do fim do conflito bipolar. 

Isso porque a ordem internacional característica do conflito garantiu a viabilidade de Estados 

fracos através da transferência de recursos financeiro e militar por parte das duas superpotências. 

Terminada a Guerra Fria, os Estados então receptores de recursos ficaram entregues à própria 

sorte. O artigo de Helman e Ratner já apontava o fim da sobrevida desses Estados, garantida até 

então com a lógica da Guerra Fria. Outro Autor, Michael Mandelbaum, escreve que 

Embora o mundo tenha se tornado mais pacífico a partir do fim da Guerra Fria, grande 

parte da periferia seguiu o rumo inverso, tornando-se mais violenta. Um dos motivos é 

que com o fim do conflito bipolar, os países do núcleo não tinham interesse na periferia 

e, assim, não contribuíram com nada para o fim da violência nesses territórios. (...) O fim 

daquele conflito fez muito para desvincular o destino dos Estados soberanos dos países 

da periferia. (MANDELBAUM, 2003, p. 20 e 191) 

 

É comum que a caracterização da causa do fracasso devido à artificialidade do Estado 

perpasse toda a literatura sobre o Estado fracassado. Especificidades, porém, existem e estão 

relacionadas às características dessa própria artificialidade. O Estado fracassa porque é artificial, 

mas de onde vem a artificialidade, o que a provoca? Alguns autores explicam a artificialidade do 

Estado como resultante da configuração das fronteiras dos Estados pós-coloniais, traçadas em 

desacordo com sua realidade étnica durante o domínio imperial. É importante ressaltar que essa 

explicação é adotada não somente para os casos africanos, mas também para Estados fracassados 

da Europa (principalmente os nascidos da descolonização dos impérios Austro-Húngaro e 

                                                 
18

 JACKSON, 1990, p. 13-16. 

 



 30 

soviético) e da Ásia.
19

 Para outros autores, esses Estados são artificiais não porque criados em 

desacordo com suas linhas étnicas ou sócio-políticas “originais” ou anteriores à colonização, mas 

porque não conseguiram fomentar um sentimento nacional que se traduzisse na lealdade dos 

súditos ao Estado-nacional que os representasse.
20

 Em ambos os casos parte-se da noção de que a 

identidade nacional é um componente natural do Estado, estando intrinsecamente ligado a ele; o 

Estado é, em sua configuração moderna, a expressão política de uma nação que o sustenta, 

legitima e orienta. Logo, um Estado cuja existência não é legitimada pela lealdade de uma nação 

é, conseqüentemente um Estado artificial. 

Um segundo grupo de estudiosos entende a artificialidade do Estado como resultante de 

sua incapacidade de desenvolvimento de estruturas de governança, ao modo como aconteceu na 

experiência ocidental européia de formação do Estado, sobretudo em função da guerra. Essa 

concepção é defendida por inúmeros estudiosos do assunto. Um deles, Michael Desch, afirma 

que 

Os Estados do Terceiro Mundo não experimentaram, historicamente, o mesmo 

desafiador ambiente de ameaças externas (apesar de que eles freqüentemente 

enfrentaram ameaças internas significativas), e suas estruturas estatais acabaram sendo 

bastante diferentes. (...) Em geral, os Estados do Terceiro Mundo tem governos fracos, 

pouco controle efetivo da economia (a despeito dos seus freqüentes esforços para 

controlar grandes partes dela), um nível baixo de institucionalização política e uma 

instabilidade política crônica. A ausência de guerra e de sérias ameaças externas no 

momento de seu surgimento como novos Estados pode explicar muito disso. 

(MONTEIRO, 2004, p. 55-6 apud DESCH, 1996, p. 242). 

 

Outros afirmam que os Estados pós-coloniais realmente não reproduziram o modelo de 

desenvolvimento do Estado ocidental, pois estas deveriam ter sido criadas pelos próprios 
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impérios coloniais. Contudo, tal “missão civilizatória” foi interrompida pela descolonização no 

pós-Segunda Guerra, baseada em idéias como a autodeterminação dos povos. Já outro segmento 

bem diferente da literatura atribui a artificialidade à imposição de um modelo específico de 

organização social, próprio do Estado ocidental, desde a colonização, a sociedades diversas, 

dotadas de culturas políticas diferentes. O Estado é, pois, artificial porque imposto, a partir do 

exterior, subsumindo formas endógenas de organização. Sua manutenção em constante confronto 

com formas nativas de organização política é, portanto, a real responsável pela situação caótica 

existente. 

 O esforço de reflexão sobre os Estados fracassados motivou não apenas o esforço algo 

solitário de alguns estudiosos, mas de instituições. Não podemos deixar de mencionar os esforços 

em elaborar entendimentos e concepções de Estado fracassados presentes em iniciativas como a 

do Fund For Peace que, juntamente com o periódico Foreign Policy, publica anualmente desde 

2005 seu Failed States Index.
21

 Nesse index, amplamente utilizado como referência sobre o 

fracasso estatal tanto nas Academias quanto nos órgãos governamentais, são considerados doze 

indicadores agrupados em três grupos (indicadores sociais, itens 1 a 4; indicadores econômicos: 

itens 5 e 6; indicadores políticos: itens 7 a 12). A posição de cada país no índice obedece à soma 

final dos doze indicadores em cada país. Apesar de, no geral, o Failed States Index privilegiar 

questões concernentes à “segurança humana”, existem alguns indicadores que se relacionam 

diretamente à efetividade das instituições estatais, tais como “reivindicação de grupos” (item 3), 

“criminalização e deslegitimação do estado” (item 7) e “deterioração progressiva dos serviços 
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públicos” (item 8).
22

 Nesse ponto, a concepção de Estado Fracassado presente no index vai ao 

encontro das apresentadas anteriormente, uma vez que também toma como critério de avaliação o 

cumprimento, ou não, de funções mínimas de Estado. 

 Por fim, vale mencionar a OECD e seus estudos como o intitulado Concepts and 

dilemmas of state building in fragile situations
23

 produzido em 2008. O estudo considera 

fracassados os Estados que não conseguem administrar as expectativas sociais existentes, o que 

dá origem a choques e conflitos violentos e a contestações ao próprio Estado. É justamente a 

capacidade de manter o equilíbrio entre demanda e oferta de benefícios públicos o determinante 

que faz com que o Estado entre em colapso em meio ao conflito. 

 Apesar de ter acumulado um significativo número de discussões, o tema dos Estados 

Fracassados ainda hoje parece não ser totalmente entendido. Alguns pontos, como a causa da 

falência do Estado, permanecem bastante controversos, ainda que grande parte dos estudiosos 

atribua à corrupção, à insegurança e à fraqueza das instituições do Estado o status de principais 

elementos causadores do fracasso estatal. Não obstante a heterogeneidade da literatura, tentamos 

apresentar alguns pontos comuns presentes nela e que permitem um entendimento razoável do 

que representam esses Estados para o sistema internacional. Veremos agora que respostas foram 

ou têm sido oferecidas, na prática, aos mesmos. 
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1.2. As respostas do sistema internacional aos Estados fracassados 

 

A disciplina dedicada ao estudo das relações entre os diversos Estados do globo, as Relações 

Internacionais, nasceu da tentativa de compreender de modo mais sistemático os fatores que 

levaram a Primeira Grande Guerra entre 1914 e 1918. Não obstante respostas para os problemas 

internacionais datarem, pelo menos, do século XVII, é a partir da década de 1930 que uma cada 

vez mais ampla gama de estudiosos se dedicarão ao tema, bem como a preocupação conjunta dos 

líderes de vários países decantarão na fundação da Liga das Nações e, posteriormente, na 

fundação das Organização das Nações Unidas (ONU) a partir da Carta das Nações Unidas. De 

acordo com o disposto no capítulo primeiro da Carta, eram os objetivos da ONU: 1) manter a paz 

e a segurança internacionais, tomando para esse fim medidas efetivas para evitar ameaças à paz e 

reprimir os atos de agressão e, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da 

justiça e do direito internacional, chegar a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações 

que possam levar a uma perturbação da paz; 2) desenvolver relações amistosas entre as nações, 

baseadas no princípio de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos; 3) obter a 

cooperação internacional para resolver os problemas internacionais e; 4) ser um centro destinado 

a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos comuns.
24

 

 Ao longo de sua existência a ONU tem sofrido importantes mudanças, incorporando 

novas funções e adaptando-se às novas questões prementes nas relações internacionais. Dentre as 

principais mudanças ocorridas desde os anos 1950, destacamos, para o propósito deste trabalho, 
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as referentes à segurança internacional, mais propriamente às intervenções, promovidas a partir 

da década de 1990.
25

 

Desde seu surgimento, a ONU praticara dois tipos de intervenção: a militar, a fim de 

conter agressões, caso da guerra da Coréia em 1950 e da guerra do Golfo em 1991; e as de 

cessar-fogo, como no caso de Suez em 1956, Congo em 1960-64, Chipre em 1964 e Líbano em 

1978. A novidade na década de 1990 esteve por conta das operações de paz mais ampliadas, pois 

se antes se limitavam ao cessar fogo e ao monitoramento, a partir de então passam a abranger, 

além do cessar-fogo, a imposição da paz pela força, a ajuda humanitária, a organização de 

eleições e o auxílio no processo de reconstrução dos Estados. Operações mais ampliadas 

ocorreram, por exemplo, no Camboja em 1992, na Somália e na Iugoslávia em 1992-95. No 

entanto, a insatisfação com a ONU e suas operações em meados da década de 1990, conduziu 

várias nações, notadamente os EUA, a envolver suas forças em outras missões não dirigidas pela 

ONU, mas por outras organizações, como a OTAN. Exemplos disso foram as intervenções na 

Bósnia-Herzegóvina e no Kosovo, onde a participação da OTAN foi fundamental. 

As mudanças sofridas pela ONU acompanharam as alterações do contexto internacional a 

partir de 1945 e, mais notadamente, a partir do fim da Guerra Fria. Conforme notaram autores 

como Hugh Miall e Kalevi Holsti, no período pós-Guerra Fria os “conflitos simétricos” deram 

lugar aos “conflitos assimétricos”, travados entre atores dotados de capacidade muito distintas 

(Miall, 2005). Se até a Segunda Grande Guerra os conflitos eram majoritariamente travados entre 

Estados, a partir de 1945 surgem muitas guerras entre grupos políticos baseados em um mesmo 

                                                 
25

 Não podemos deixar de ressaltar, porém, que as novas atribuições da ONU acabaram por resultar também em 

novos problemas, tais como o financeiro – a maioria dos Estados membros está em débito com a instituição – e o 

político – alguns Estados, dentre eles o Brasil, reivindicam assento permanente no Conselho de Segurança. Soma-se 

a isso o problema essencial de qualquer instituição que funciona através de decisões coletivas, isto é, a demora em 

responder a problemas urgentes, e o anti-americanismo que por muitas vezes caracteriza o trabalho daquela 

organização. 

 



 35 

território. Lutam entre si ou contra o próprio Estado, considerado ilegítimo. Com o fim a da 

Guerra Fria, tais formas de conflito assumiram um caráter de novidade predominante, uma vez 

distintas das guerras tradicionais, travadas entre Estados. Já Holsti chama atenção para o 

aprofundamento do que denomina “guerras de terceiro tipo” (Holsti, 1996), cujos principais 

protagonistas são os Estados Fracassados.
26

 Tais conflitos são resultantes de enfrentamento entre 

grupos dentro do Estado e apresentam, por isso, caráter menos institucionalizado, uma vez que 

são travados por grupos formados por múltiplos atores individuais organizados de maneira 

informal.
 27

 Seus objetivos não incluem (apenas) questões de segurança ou geopolítica, mas bens 

e força política, ou seja, procura-se sobrepor o poder do grupo a outros grupos ou ao próprio 

Estado. 

As mudanças ocorridas no sistema internacional implicaram uma maior percepção dos 

novos conflitos, demandando novas estratégias de abordagem. O declínio do número de conflitos 

interestatais e, por outro lado, o considerável aumento dos embates intraestatais com as 

resultantes mudanças na natureza das guerras permite entender as modificações adotadas pela 

ONU visando garantir a ordem internacional. É a partir desse contexto que as intervenções 

tornaram-se particularmente mais complexas, mais abrangentes e praticadas em maior número. 

Segundo Bellamy 

no período compreendido entre 1988 e 1993, temos principalmente uma transformação 

quantitativa, ou seja, a ONU passa a empreender mais operações do que nos 40 anos 

anteriores. Em segundo lugar, ocorre uma transformação qualitativa, visto que a ONU 

começa a empreender operações mais complexas do que apenas monitorar cessar-fogos, 

agregando a tais empreitadas ajuda humanitária ou econômica, entre outras variáveis. 

Finalmente, ocorre uma transformação normativa, a partir do momento em que grande 

parte dos Estados passa a apoiar a promoção de normas e valores nas missões, 

principalmente preceitos como o da paz democrática, liberalização comercial e o 

respeito aos direitos humanos. (BELLAMY, 2004, Apud. GOMES, 2008, p.84-5). 
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Conforme o ex-Secretário Geral da ONU Boutros-Boutros Ghali, as operações praticadas 

então poderiam ser divididas em: 1) Preventive diplomacy: levada a cabo para evitar a erupção de 

conflito; 2) Peacemaking: tentativa de resolver conflito em andamento, negociando com as partes 

envolvidas por meio pacífico; 3) Peacekeeping: é o envio de tropas com o consentimento das 

partes envolvidas para por fim ao conflito em andamento e; 4) Post-conflict peacebuilding: é a 

ação desenvolvida com o objetivo de identificar e apoiar as estruturas que impedirão o retorno do 

conflito.
28

  

Alguns anos mais tarde, Lakhdar Brahimi propõe a seguinte tipologia das operações: 1) 

Peacemaking: procura criar uma trégua em conflitos em andamento através da diplomacia e 

mediação; 2) Peacekeeping: a missão tradicional da ONU, envolvendo meios militares para 

atingir o cessar-fogo e; 3) Peacebuilding: estratégias implementadas para construir uma paz 

positiva, envolvendo reintegração de refugiados e ex-combatentes, passando também pela 

reconstrução da força policial local até a construção de estruturas democráticas de governo.
29

  

Nas tipologias de Ghali e Brahimi, nota-se claramente não apenas a evolução do 

instrumental utilizado para lidar com Estados problemáticos, mas também o esforço teórico em 

apreendê-los, fruto das mudanças do sistema internacional. A partir de então, peacemaking, 

peacekeeping e peacebuilding adquirirão cada vez maior complexidade face aos desafios 

crescentes. As mudanças na natureza dos conflitos demandam alteração nos objetivos das 

intervenções. O desenvolvimento de processos de reestruturação da economia local e do 

desenvolvimento de instituições políticas e sociais também passaram a ser preocupação 

constante. Era preciso entender os motivos que levaram ao conflito, solucionar os problemas que 
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decorriam dele, oferecer maneiras de garantir a paz evitando o retorno das tensões e reconstruir o 

Estado. 

Para Hugh Miall a construção da paz no pós-conflito obedeceria a dois momentos. No 

primeiro momento, o objetivo é prevenir a reincidência de guerra, enquanto no segundo deve-se 

criar uma paz sustentável. Para Miall, nenhum dos dois momentos do peacebuilding requer que 

um Estado seja reconstruído. Outros autores, porém, enfatizam a reconstrução do Estado como 

essencial. Essa tarefa ficaria a cargo das operações de um outro tipo de operações, as de state-

building. Encontrar uma definição unânime sobre o que são as operações de state-building é 

tarefa árdua devido às diversas noções presentes na literatura. Na verdade, as atuais operações de 

state-building são um grande guarda-chuva que envolve um grande escopo de tarefas. Devemos 

notar, no entanto, que boa parte dos autores entende essas operações como importantes na 

reconstrução e desenvolvimento político-econômico de longo prazo. Seriam elas as responsáveis 

pela construção de instituições políticas democráticas e pelo desenvolvimento econômico, 

representando a estabilização dos países-alvos. 

Todas essas mudanças relativas às intervenções em Estados problemáticos ocorreram, 

pari passu, ao debate sobre o reconhecimento da importância dos direitos humanos na política 

internacional, sobre a noção clássica de soberania dos Estados e sobre o princípio da não 

intervenção. As intervenções humanitárias da década de 1990 originaram uma vasta literatura 

sobre intervenção externa. Grande parte desses estudos girou em torno da reflexão sobre a 

legitimidade das intervenções e sobre o status de soberania no sistema internacional. Muitos 

apontaram a inadequação dos preceitos dos tratados vestfalianos para a política internacional 

contemporânea e afirmaram que o fim da Guerra Fria havia gerado no sistema internacional uma 

conscientização maior em relação à defesa dos direitos humanos. A soberania e a legitimidade 

não poderiam ser atribuídas automaticamente ao detentor do poder de fato de um país, pois 
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permitiria qualquer mal governante ser protegido por esses atributos enquanto cometia crimes 

contra a humanidade.
 30

 

Para os realistas, as potências estrangeiras, em defesa dos direitos humanos e da 

democracia, tinham não apenas o direito de intervir, mas a obrigação de fazê-lo. De fato, as 

perspectivas da atual agenda de pesquisa dos realistas incorporam as ameaças representadas pelos 

“Estados párias” como o Iraque e a Coréia do Norte e os problemas do desrespeito aos direitos 

humanos nos Estados fracassados, questões essas que, segundo a visão realista, justificariam uma 

intervenção.
31

 Outra concepção clássica das Relações Internacionais, a da Sociedade 

Internacional ou Escola Inglesa, se dedicou a resolver a ambigüidade na política internacional 

entre as responsabilidades da cidadania e os direitos humanos universais e propor uma nova 

noção de “legitimidade internacional”.
32

 Por sua vez, abordagens alternativas como a Teoria 

Normativa estão voltadas para a dimensão moral das Relações Internacionais refletidas em 

questões sobre se a sociedade internacional é responsável por governar países independentes 

cujos governos deixaram de existir, ou se o objetivo de defender e desenvolver a democracia 

justifica a intervenção militar e a ocupação de um país. 
33
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Fato é que as intervenções humanitárias da década de 1990 lançaram as bases para a 

erosão da soberania, levando à constituição de uma espécie de poder internacional sobre os 

Estados fracassados. Em geral, as intervenções foram lideradas pelos Estados Unidos, seguidos 

de uma coalizão formada pelos mais diversos países. Em alguns casos esses países acabaram 

assumindo diretamente o governo efetivo do país em questão. Assim sendo, uma vez alcançado 

um mínimo de estabilidade com a ajuda internacional, outra tarefa impõe-se: esses Estados têm 

de percorrer um caminho que leve à criação de instituições estatais auto-sustentadas que possam 

sobreviver à retirada da intervenção externa. A questão é a de como criar instituições fortes em 

países pobres, muitas vezes arrasados pela pobreza, pelo subdesenvolvimento e problemas 

étnicos numa situação de pós-conflito. As questões de como promover a governança nesses 

Estados, melhorar sua legitimidade e fortalecer instituições auto-sustentadas são centrais para a 

política internacional contemporânea. Como diz Keohane, algumas das mais importantes 

questões sobre intervenções humanitárias surgem após o êxito da intervenção militar em deter a 

violência. Pensar em como criar instituições estatais auto-sustentadas que possam sobreviver à 

retirada da intervenção externa é crucial para os países em situação caótica no sistema 

internacional.
34

 

No próximo capítulo, analisaremos a abordagem proposta por Roland Paris para países 

em conflito, denominada pelo Autor “Institutionalization Before Liberalization”. Ela será nosso 

instrumento principal na tarefa de análise das intervenções escolhidas para nosso trabalho. A 

posteriori, analisaremos, com base nesse instrumental, as respostas do sistema internacional em 

dois casos, o da Bósnia (Capítulo 3) e do Kosovo (Capítulo 4). 
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Capítulo 2 

As intervenções internacionais no pós-Guerra Fria e a exportação do 

liberalismo 

 

Neste capítulo apresentamos um modelo para a análise de intervenções em países em conflito 

ocorridas no período pós-Guerra Fria. Para isso, nos baseamos na obra At war’s end, do 

canadense Roland Paris, onde são analisadas missões de peacebuilding realizadas durante a 

década de 1990 e onde o autor propõe uma estratégia de abordagem para países saídos de 

conflito, denominada por ele de “Institutionalization Before Liberalization”. Essa estratégia parte 

da premissa de que a democratização e a liberalização levadas a cabo apressadamente podem 

minar uma paz construída de maneira frágil. O Autor critica a teoria liberal da paz e as missões 

que nela se influenciaram e defende que uma nova estratégia deve procurar minimizar os efeitos 

desestabilizadores da liberalização, a qual deve ser adiada até a consolidação de instituições 

domésticas capazes de administrar os possíveis efeitos das liberdades no campo político e 

econômico. Para ele, somente após a consolidação de instituições eficazes do Estado deve-se 

priorizar a democratização e a liberalização, e a passos curtos. Em resumo, trata-se, na visão de 

Roland Paris, de adotar um processo de liberalização política e econômica mais lento, 

combinado, pari passu, ao imediato fomento de instituições governamentais eficazes e capazes 

de lidar com as reformas políticas e econômicas e seus efeitos potencialmente desestabilizadores. 

Nas seções a seguir, expomos de modo mais detalhado a crítica de Paris às intervenções da 

comunidade internacional, sua estratégia de abordagem denominada “Institutionalization Before 

Liberalization” e explicamos como ela nos servirá de instrumental para analisarmos as 

intervenções escolhidas em nosso trabalho.  



 41 

2.1. As intervenções da comunidade internacional e o paradigma liberal 

 

Uma análise histórica das intervenções praticadas pela ONU desde seu surgimento, permite-nos 

classificá-las em dois grandes tipos, uma basicamente militar, com o objetivo de conter agressões 

entre as partes, e as de cessar-fogo. Durante a década de 1990, porém, reorientações importantes 

ocorreram por conta das operações de paz mais ampliadas, que passavam a abranger, além da 

tarefa do cessar-fogo, a imposição da paz pela força, a ajuda humanitária, a organização de 

eleições e o auxílio no processo de reconstrução. Tais mudanças acompanharam as alterações do 

contexto internacional a partir de 1945 e, mais notadamente, a partir do fim da Guerra Fria. O 

período pós-Guerra Fria assistiu assim a uma série de missões cujos principais protagonistas eram 

os Estados Fracassados, palcos de conflitos violentos e desastres humanitários que acometiam 

suas próprias populações, para os quais novos objetivos estavam contemplados. 

O canadense Roland Paris argumenta que as intervenções da comunidade internacional, 

notadamente as operações de manutenção de paz, refletem as normas que prevalecem na cultura 

global.
35

 De acordo com ele, no pós-Segunda Guerra Mundial, as ações da ONU nos conflitos 

entre árabes e israelenses e entre indianos e paquistaneses, por exemplo, refletiam a cultura 

predominante na época, uma vez que as ações de peacekeeping lideradas pela ONU tinham como 

pontos centrais o patrulhamento das fronteiras, evitando envolver-se mais a fundo em questões 

internas dos países em questão, assim como não manifestavam opinião a respeito da 

superioridade de qualquer sistema de governo interno a ser adotado. A partir de 1989, porém, 

missões de caráter distinto começaram a ser empregadas em conflitos civis, especialmente na 

Bósnia e em Ruanda. Por outro lado, novas operações foram enviadas para áreas onde os 
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conflitos já haviam terminado, com o objetivo de supervisionar a implementação de acordos 

abrangentes, que em geral incluíam amplas reformas na política doméstica, em áreas como a 

militar, a judicial e a econômica. Tais operações, chamadas de multifuncionais ou de operações 

pós-conflito, foram o tipo mais comum de peacekeeping empregado desde o fim da Guerra Fria. 

Roland Paris ressalta que o que caracteriza essas operações é que todas elas procuraram 

reconstruir Estados arrasados pela guerra tendo como modelo as democracias liberais e seus 

governos eleitos popularmente, bem como suas liberdades civis, tais como livre associação e 

liberdade de expressão, sob o argumento de que este é o modelo apropriado de organização 

política doméstica para qualquer Estado. Além da liberalização política, a “fórmula” 

contemporânea de peacebuilding envolveria a liberalização econômica, ou seja, medidas para 

promover reformas visando estabelecer uma economia de mercado no país alvo. Para Paris, esta 

mudança no caráter das operações de paz, agora comprometidas no apoio a um determinado tipo 

de governo, em contraposição à postura relutante das operações anteriores em envolverem-se em 

assuntos domésticos, refletiria as mudanças ocorridas na cultura global com o fim da 

bipolaridade.
36

 Assim, o peacekeeping constituir-se-ia como um produto da cultura global 

dominante e que, por sua vez, tenderia a reproduzi-la nos países em conflito. Tratar-se-ia, pois, de 

uma significativa inflexão das operações que deixavam de lado o aparente isentismo que as 

caracterizava em tempos anteriores para adotar, a partir de então, a defesa de uma certa 

concepção de democracia como aplicável a qualquer país e contexto. 
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 Idem, p. 448-451. 
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2.2. Por um outro modelo de intervenção – Roland Paris e a defesa da institucionalização 

estatal 

 

Em seu livro At war’s end. Building Peace After Civil Conflict, Roland Paris examina as maiores 

missões de peacebuilding iniciadas entre os anos de 1989 e 1999.
37

 O autor argumenta que, não 

obstante as diferenças, todas compartilha(ra)m uma estratégia comum para consolidar a paz após 

os conflitos internos: liberalização política e econômica imediatas.
38

 Segundo sua tese, as missões 

de peacebuilding dos anos 1990 foram guiadas pela idéia de que a promoção de liberalização 

política e econômica em países que experimentaram a guerra civil pode contribuir para criar as 

condições para uma paz sustentável e duradoura. Para Paris, a idéia de transformar Estados 

arrasados pela guerra em estáveis democracias de mercado é boa, mas se colocada em prática 

rapidamente pode gerar efeitos prejudiciais e desestabilizadores. A democracia de mercado não é 

a cura milagrosa para os conflitos internos. Pelo contrário, o processo de liberalização política e 

econômica é inerentemente tumultuoso e pode exacerbar tensões sociais e solapar a possibilidade 

de uma paz estável, visto as frágeis condições em que esta tipicamente emerge em países recém 

saídos de guerras civis. 

 De acordo com Paris, uma estratégia mais adequada para a construção da paz no pós-

conflito procuraria, em primeiro lugar, estabelecer um sistema de instituições domésticas capaz 

de administrar os efeitos desestabilizadores da liberalização dentro de limites pacíficos, e, em 
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 PARIS, Roland. At war’s end: building peace after civil conflict. New York: Cambridge University Press, 2004. 

As missões examinadas por Paris são: Namíbia (1989-1990), Nicarágua (1989-1992), Angola (1991-1997), Camboja 

(1991-1993), El Salvador (1991-1995), Moçambique (1992-1994), Libéria (1993-1997), Ruanda (1993-1996), 

Bósnia (1995-hoje), Croácia (1995-1998), Guatemala (1997), Kosovo (1999-hoje), Timor Leste (1999-hoje) e Serra 

Leoa (1999-hoje). 
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 O Autor entende como “liberalização política” a realização de eleições, a liberalização das regras de expressão 
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direitos civis e políticos, a liberação dos meios de comunicação. Como medidas de “liberalização econômica” o 

Autor cita a introdução de reformas de livre-mercado. Vf. PARIS, R. Op. Cit. p. 59-60. 
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segundo lugar, implantar as reformas políticas e econômicas mais lentamente ao longo do tempo. 

Para isso, seria preciso que fosse abandonada a noção de que Estados arrasados pela guerra 

podem ser reabilitados rapidamente, que subjaz nas missões de intervenção. Um conjunto de 

eleições, sem a criação de instituições políticas e econômicas, por exemplo, não resulta em paz 

durável na maioria dos casos. Paris afirma que evitar os problemas que caracterizaram as 

operações de paz na década de 1990 irá exigir mais duradouras e intrusivas formas de intervenção 

nos assuntos internos desses Estados, pois abordagens mais lentas e graduais de liberalização 

pós-conflito são mais susceptíveis de atingir o objetivo central das missões: o estabelecimento de 

uma paz que perdure após a partida dos interventores.
39

 

 O que é necessário para o pós-conflito não são eleições, democratização ou um choque de 

liberalização econômica, mas sim uma abordagem mais controlada e gradual rumo a 

liberalização combinada à imediata construção de instituições governamentais capazes de 

administrar essas reformas políticas e econômicas, ou seja, o que Paris chama de estratégia IBL: 

“Institutionalization Before Liberalization” (somente “IBL” daqui em diante). Esta deve, à 

primeira vista, parecer mais custosa e demorada. No entanto, a maior e mais cara duração de tal 

estratégia deve ser considerada tendo em vista os custos, em vidas humanas e recursos materiais, 

que seguem a uma reincidência de violência em grande escala. Também pode parecer que vai de 

encontro aos objetivos de promover liberalização política e econômica, pois toma esse esforço 

como posterior, como uma segunda fase. Porém, o objetivo dessa abordagem é, em última 

instância, a liberalização e o estabelecimento da paz, só que obtidas através de novo método. 

 A estratégia proposta por Paris é resultante de uma modificação da teoria liberal da paz. A 

teoria liberal da paz é construída sobre a idéia de que a liberalização é o “remédio” mais eficaz 

para estados arrasados pela guerra. Segundo essa teoria, as formas democráticas de governo 
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tendem a ser mais pacíficas do que outras formas de governos, tanto a nível interno quanto 

internacional. Hoje, muitos defendem que existe um consenso geral em torno do princípio de que 

as democracias de mercado não se envolvem em guerra umas contra as outras. Segundo 

Mandelbaum, 

No início da era pós-Guerra Fria, os membros do núcleo mundial não se identificavam 

(somente) como amantes da liberdade, mas também como amantes da paz. Esse foi um 

acontecimento mais recente. Durante a maior parte do século XX, as democracias 

estiveram em guerra, em geral, contra potências antiliberais, e tinham um histórico de 

conflitos aramados que remontava a séculos. Na aurora do século XXI, porém, a 

associação de governo democrático em casa com a conduta pacífica no exterior era uma 

característica assentada, fundamental, da teoria liberal da história, reforçada pelos 

acadêmicos que descobriram ser forte a relação entre a democracia e a paz. Os países 

democráticos, segundo concluiu uma série de estudos empíricos, raramente entram em 

guerra uns contras os outros, quando entram. (MANDELBAUM: 2003, p. 250-251) 

 

De fato, a teoria liberal da paz é generalizada, desfruta de grande aceitação entre as democracias 

ocidentais e foi absorvida pelas missões de manutenção da paz na década de 1990. A convicção 

fundamental aqui é que, através da exportação de instituições e práticas de mercado, a paz interna 

e externa serão reforçadas. Este argumento também foi adotado pelas Nações Unidas. 
40

 

Através do estudo de diversas missões de peacebuilding lançadas na década de 1990, 

Roland Paris distingue uma série de resultados inesperados como conseqüência da avançada e 

precipitada liberalização, o que é particularmente grave em países arrasados por conflito onde os 

antagonismos sociais são intensos e estão ausentes as instituições governamentais capazes de 

lidar com tais conflitos e com os efeitos perturbadores da liberalização. Ele afirma que estes 

resultados “patológicos” podem comprometer o próprio processo de liberalização ou 

comprometer a paz interna atingida quase sempre de modo frágil. O denominador comum a estes 

problemas é que eles derivam da competição promovida pela democratização e da liberalização 
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da sociedade.
41

 Paris identifica no total cinco problemas ou “patologias” da liberalização, típicas 

de países que estão na fase de transição. A primeira refere-se à formação do que o autor chama, 

numa tradução livre do termo utilizado por ele, de “má sociedade civil” (bad civil society, vf. 

PARIS, 2004, p. 160). Em uma democracia, uma sociedade civil ativa cumpre várias funções, 

incluindo, segundo Paris, contrabalançar e fiscalizar o Estado, criar redes de cooperação e educar 

a população na prática do compromisso pacífico. No entanto, Paris observa que incentivar o 

crescimento da sociedade civil com base na liberalização não necessariamente promove o 

pluralismo, a moderação, a democracia, enfim, uma vez que essas mesmas liberdades podem 

favorecer a difusão do ódio e da violência que, em seguida, minam os valores necessários numa 

democracia. Nesse caso, o fomento da participação política pode resultar no aumento da 

polarização, da intolerância e do antagonismo, em vez de servir como apoio ao compromisso 

democrático.
42

 Temos aí a primeira patologia, isto é, o surgimento de uma “má sociedade civil”, 

onde atividades políticas estão longe de serem comprometidas com ideais liberais como o da 

tolerância. 

A segunda patologia que pode pôr em perigo a transição e o processo de liberalização está 

relacionada à existência de líderes étnicos oportunistas, que aproveitam a oportunidade de ganhar 

o apoio político dentro do seu próprio grupo étnico em sociedades etnicamente divididas através 

da exploração da desconfiança. Eles geralmente incutem nas pessoas o medo de ser dominado por 

um outro grupo étnico, ou seja, o medo de se tornar a minoria. Isso, por sua vez, incentiva os 

outros grupos étnicos e líderes a seguirem o mesmo discurso, o que resulta em uma polarização 

da sociedade e do sistema partidário, ao longo de linhas étnicas. Líderes étnicos oportunistas 
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provavelmente têm mais probabilidades de sucesso em um pobre país razoavelmente 

democrático, onde os cidadãos não têm os meios necessários para participar da política 

democrática, onde as instituições representantes, os partidos políticos e os meios de comunicação 

livres são fracos ou estão sob construção. As conseqüências do aumento do número desses líderes 

puderam ser observadas nos Balcãs na década de 1990, como veremos. Na seqüência da 

desintegração da Iugoslávia, durante os anos 1990, todos os líderes políticos das seis repúblicas 

constituintes empregaram retórica nacionalista para propagar o ódio e a intolerância, a fim de 

ganharem apoio e aumentar seu poder. Paris argumenta que sociedades na fase inicial da 

liberalização, onde identidades étnicas são mais fortes do que tradições democráticas, parecem 

particularmente vulneráveis a essa mobilização estratégica. 

A terceira patologia identificada por Paris está relacionada às eleições, uma vez que estas 

podem servir como pontos focais de concorrência prejudicial entre as diferentes  

facções, etnias e grupos em uma sociedade em transição. A promoção de eleições democráticas 

antes de as condições políticas estarem maduras pode resultar em uma polarização do eleitorado 

e, assim, agravar os conflitos sociais já existentes. Também pode prejudicar as perspectivas de 

uma maior democratização e gerar violência. O fato de eleições poderem sobrecarregar a 

democratização e provocar violência, apesar de nem sempre resultarem em violência e 

polarização nociva, contesta o argumento comum de que as eleições aumentam as perspectivas da 

democracia e da paz. Existe um risco de que, livremente eleito, o líder político utilize seu novo 

estatuto para causar danos a seus inimigos ou concorrentes a fim de eliminar futuros desafios 

democráticos, acabando assim por sabotar seu próprio país na transição para a democracia. 

Eleições livres, em uma fase inicial da transição pode, assim, promover e legitimar poderes deste 

tipo. Paris identifica aqui uma quarta patologia, que pode resultar em novas formas de regimes 
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justamente durante o período de transição. Tal período, que deveria desaguar na formação de 

democracias liberais acabaria dando origem a outros regimes, como as ditaduras.
43

  

A quinta e última patologia identificada que é suscetível de surgir durante uma transição 

resulta da liberalização econômica precipitada. Reformas econômicas, não obstante seus 

resultados satisfatórios ou não, sempre têm implicações sociais importantes em curto prazo e que 

às vezes afetam de modo mais agudo certas camadas da sociedade, mais do que outras, 

resultando, por fim, em tensões sociais ou agudizando as já existentes. Em resumo, as reformas 

econômicas realizadas em um ambiente pós-conflito pode, portanto, facilmente ser o combustível 

de tensões sociais.
44

 

Vejamos abaixo a relação das cinco patologias identificadas por Paris compondo o 

seguinte quadro:  

 

Five Pathologies of Liberalization
45

 

 

 

1. Bad Civil Society 

 

2. Ethnic Entrepreneurs 

 

3. Elections as Focal Points for Harmful Competition 

 

4. Saboteurs and Failed Transitions 

 

5. The Dangers of Economic Liberalization 
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Em primeiro lugar, é importante notar que Paris não rejeita a abordagem wilsoniana da 

construção da paz. Em vez disso, seu propósito é o de modificá-la a fim de evitar as patologias 

descritas acima e que têm sido comuns nos Estados alvos das intervenções praticadas no período 

pós-Guerra Fria. O objetivo principal para o autor ainda é a estabelecer a paz em estados 

arrasados pela guerra transformando-os em democracias liberais. Ele concorda com o 

argumento de que democracias de mercado tendem a consolidar a paz no mundo e internamente. 

O que ele questiona são os métodos empregados pelas missões da década de 1990 para alcançar 

esses objetivos.
46

 Paris afirma, com base em suas pesquisas empíricas, que a estratégia de 

construção da paz que predomina é frágil como método de gestão de conflitos, devido à sua forte 

confiança nos efeitos da democratização e da liberalização econômica para Estados em situações 

de pós-conflito e frente aos resultados obtidos até agora. O processo de transformar um país em 

uma democracia liberal é turbulento e conflituoso em si, daí, portanto, a necessidade de 

capacidade governamental das instituições, algo que a maioria dos estados em guerra não 

possuem. 

No contexto do liberalismo moderno, o processo de construção de Estado está 

concentrado em limitar e dividir o poder do governo. Os modernos liberais advogam como 

governo eficiente o governo pequeno e limitado. No entanto, como observa Paris citando 

Huntington, “a autoridade tem de existir antes de poder ser limitada"
47

. Esse é o caso dos Estados 

Fracassados. 
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2.3. A estratégia IBL de Roland Paris 

 

A abordagem que deveria ser seguida pelas missões e proposta por Paris é denominada por ele 

"Institutionalization Before Liberalization” (algo como “institucionalização antes da 

liberalização” – IBL). Ele invoca o objetivo wilsoniano de transformar estados arrasados pela 

guerra em democracias liberais de mercado, mas a longo prazo. Os países que acabam de emergir 

de conflitos necessitam de estabilidade política e do estabelecimento de administração sobre o 

território como prioridade, antes de um rápido desenvolvimento político e econômico. A primeira 

tarefa da missão de paz deve, portanto, concentrar-se na construção de uma rede de instituições 

governamentais eficazes. O processo de liberalização deve, em outras palavras, ser adiado e as 

liberdades políticas e econômicas limitadas no curto prazo.
48

  

A IBL pode ser entendida como um método para alcançar o objetivo principal do 

wilsonianismo, e para assegurar a estabilidade e durabilidade da paz. Nas palavras do próprio 

Paris: 

The peacebuilding strategy I purpose would preserve the Wilsonian goal of transforming 

war-shattered states into liberal market democracies in the long run, while minimizing 

the destabilizing effects of the liberalization process in the short run. I call the strategy 

Institutionalization Before Liberalization (IBL) because the central recommendation is 

that peacebuilders should concentrate on constructing a framework os effective 

institutions prior to promoting political and economic competition. What is needed in the 

immediate postconflict period is not democratic ferment and economic upheaval, but 

political stability and the establishment os effective administration over the territitory. 

Only when a working governamental authority has been reestablished should 

peacebuilders initiate a series of gradual democratic and market-oriented reforms. Put 

another way, peacebuilders should delay liberalization and limit political and economic 

freedoms in the short run, in order to create conditions for a smoother and less hazardous 

transition to market democracy – and durable peace – in the long run. (PARIS, 2004, p. 

187-8) 
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Tal estratégia inclui o que chamaremos aqui de “diretrizes-chave” (ou “key elements” 

para o autor). A primeira diretriz-chave da IBL defende aguardar até que as condições 

necessárias estejam maduras para realizar eleições. Paris argumenta que eleições rápidas podem 

não ser eleições pacíficas, além de levar ao poder de direito líderes que não somente não estão 

empenhados em preservar a democracia, mas que ainda estejam influenciados pelo conflito, ou 

seja, o resultado provável é não acontecer a eleição de um governo com a capacidade de 

resolução de litígios através do compromisso de negociações. Eleições têm a capacidade de 

impedir o verdadeiro objetivo de criar uma estável democracia liberal se a parte vencedora tentar 

minar as instituições democráticas que as trouxe ao poder, ou ainda se os vencedores estão 

dedicados às violações contra seus rivais. Existe também risco se as partes na eleição tentarem 

construir seu apoio através do apelo a populismos e sentimentos nacionalistas em suas 

campanhas, o que pode desencadear o conflito novamente. Paris sugere aos peacebuilders utilizar 

diferentes métodos para promover a moderação nas partes que competem nas eleições ou mesmo 

nas que as contestam. Pretende-se, adiando as eleições, que os sentimentos hostis dentro do 

estado em situação de pós-conflito “esfriem” com o tempo. Outro método eficaz é utilizar 

incentivos e punições a fim de encorajar a moderação entre os novos partidos e líderes antes da 

eleição ter lugar. Incentivos podem incluir o apoio financeiro às partes que publicamente rejeitam 

a violência física e a violenta retórica. Punições, por outro lado, podem incluir a proibição de 

partidos que lançam mão de atos de ódio e violência.
49

 

A segunda diretriz da estratégia IBL é conceber sistemas eleitorais que recompensem a 

moderação. Paris ressalta que é um grande desafio para os peacebuilders e “engenheiros 

políticos” (political engineers) pensar em como recompensar moderação e punir extremismo. Em 

Estados pós-conflito, a consolidação da estabilidade e da conformidade é uma das tarefas mais 
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difíceis de cumprir. É difícil esperar que os partidos políticos nacionalistas estejam dispostos a 

colaborar ou formar alianças com os partidos étnicos rivais. Os peacebuilders devem procurar 

formular leis eleitorais e regras constitucionais que induzam os candidatos políticos sérios a 

assegurar um amplo apoio entre grupos diferentes. Os “engenheiros políticos” precisam conceber 

tais regras, a fim de obter moderação e compromisso entre as partes que competem nas eleições. 

O terceiro elemento da IBL é estimular a boa sociedade civil. Como vimos, nem toda 

sociedade civil conduz a políticas democráticas e pacíficas, particularmente aquelas que se 

formam em ambientes de violência onde seus membros pregam a violência uns aos outros.
50

 O 

desafio aqui tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de “grupos sociais transfaccionais” 

(cross-factional social groups) em uma sociedade pós-conflito. Os peacebuilders devem ter uma 

abordagem rigorosa tanto para o estabelecimento de critérios claros para os grupos ou 

organizações internacionais que procuram apoio, como para grupos ou organizações que 

defendem a violência contra outros grupos sociais no interior da sociedade. Neste último caso, 

esses grupos ou organizações devem ser silenciados, uma vez que seu comportamento é uma 

ameaça para a consolidação da paz e da democracia. Para Roland Paris, as missões recentes têm 

sido relutantes em exercer esse poder de modo eficiente, apesar de em muitos casos terem a posse 

do direito de demitir funcionários ou impedir certos indivíduos de servir no governo.
51
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A quarta diretriz refere-se ao controle do discurso do ódio (control hate speech). Uma das 

pedras angulares de uma democracia é a liberdade de imprensa. Roland Paris observa que os 

peacebuilders devem, portanto, fomentar seu desenvolvimento. No entanto, uma liberalização 

dos meios de comunicação pode prejudicar a paz durante o processo de construção em países 

pós-conflito, pois potencializa as notícias que deliberadamente provocam ou incitam o ódio e a 

violência contra outros grupos. A fim de constranger esse resultado, "códigos de conduta" devem 

ser estabelecidos, além de um sistema de licenciamento com o objetivo de a regulação do ódio ser 

mais facilmente obtida. O objetivo final é a formação de um sistema responsável de imprensa.
52

 

Quinta diretriz, a adoção de uma política econômica de redução de conflitos parte da 

premissa de que as instituições políticas são frágeis, quando existentes, em sociedades em 

situações pós-conflito. A fim de administrar reformas de mercado e a concorrência e disputas que 

ensejam, há necessidade do funcionamento das instituições governamentais e dos sistemas 

jurídicos com um elevado grau de capacidade. A rápida mudança no sentido da economia de 

mercado poderia aumentar as desigualdades entre os grupos sociais, e, por sua vez, reavivar o 

conflito. A IBL adia a liberalização, ou preconiza reformas durante um longo período de tempo, 

até que as estruturas governamentais e legais necessários para a regulação da economia de 

mercado sejam construídas e estabelecidas. Trata-se, então, de retardar reformas orientadas para o 

mercado até que as condições políticas estejam maduras.
53

 

A sexta e última diretriz defende a necessidade de se reconstruir instituições estatais 

eficazes as quais formam as bases da política democrática e do capitalismo. Estes não se 

organizam por si mesmos, necessitando de instituições públicas que defendam leis e regras 

básicas, que mantenham a ordem, resolvam disputas de modo imparcial e regulem 
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comportamentos incompatíveis com a preservação da própria democracia de mercado. De fato, 

capitalismo e democracia só se desenvolvem em ambientes onde exista um aparato institucional 

estatal eficiente – a influência das instituições no bom governo tem cada vez mais sido destacada. 

Isso quer dizer que deve haver, dentre outras coisas, um aparato judicial com corte e força 

policial para resolver conflitos principalmente relativos às eleições e manter e fazer cumprir a 

ordem; procedimentos de regulação que punam os incentivadores do ódio étnico através dos 

canais de imprensa e comunicação; um sistema de controle do comportamento dos partidos 

políticos e demais organizações civis; regras eleitorais claras e especialmente concebidas para 

recompensar o comedimento; uma estrutura legal capaz de regular a economia de mercado.  O 

denominador comum a todas essas recomendações é a idéia de que a institucionalização deve 

preceder a liberalização em grau considerável no intuito de limitar os efeitos potencialmente 

desestabilizadores do próprio processo de liberalização. As liberalizações política e econômica 

não são totalmente confiáveis em todos os contextos e podem resultar contraproducentes em 

abordagens para a construção da paz se são promovidas rapidamente em Estados arrasados pelo 

conflito, cujas instituições são fracas ou inexistentes. 

Paris finaliza afirmando que a construção da paz necessita de tempo. De acordo com ele, 

não é um caminho barato, rápido, ou fácil criar um estado funcional que pode assegurar uma paz 

estável e duradoura. A estratégia defendida pelo autor repousa sobre uma forte base em termos de 

prazo, compromisso político e recurso financeiro, a fim de reconstruir governos centrais 

funcionais e instituições em países em pós-conflito. Afirma que uma administração internacional 

necessita de empregar seus próprios recursos e pessoal nas instituições governamentais e, em 

seguida, progressivamente, transferir estes poderes para os cidadãos locais com formação 

adequada. Os setores de segurança e de justiça devem ser vistos com uma atenção especial neste 
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contexto. Aqui ele toca em um ponto importante: sua estratégia exige que as missões de 

construção da paz permaneçam no local durante o tempo que for para construir e realizar o bom 

funcionamento das instituições governamentais centrais. Devem também garantir que a 

democratização e a liberalização evoluam na direção certa antes da partida das forças 

internacionais.
54

 

Vejamos abaixo a relação das diretrizes ou elementos-chave da estratégia elaborada por 

Roland Paris e que compõem o seguinte quadro:  

 

Key Elements of the IBL Peacebuilding Strategy
55

 

 

 

1. Wait Until Conditions Are Ripe for Elections 

 

2. Design Electoral Systems That Reward Moderation 

 

3. Promote Good Civil Society 

 

4. Control Hate Speech 

 

5. Adopt Conflict-Reducing Economic Policies 

 

6. The Common Denominator: Rebuild Effective State Institutions 

 

 

 

 

2.4. Utilizando elementos da IBL como parâmetros para a avaliação de intervenções 

 

Seguindo o propósito de nosso trabalho de analisar em que medida as intervenções contribuem 

para a (re)construção de Estados fracassados, consideraremos três das patologias identificadas 
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por Paris como recorrentes nas intervenções internacionais no pós-Guerra Fria, e três de suas 

diretrizes contidas na IBL para orientação das missões em Estados em situação de conflito. 

Verificaremos em que medida as intervenções na Bósnia e no Kosovo podem ser relacionadas 

a(o): 1) aumento da polarização, da intolerância e do antagonismo resultantes do fomento à 

participação política (referente à primeira patologia da “má sociedade civil”); 2) surgimento e 

fortalecimento do papel de líderes étnicos oportunistas (referente à segunda patologia, relativa ao 

comportamento de líderes étnicos oportunistas) e; 3) eleições como fatores de estímulo à 

competição (referente à terceira patologia, o risco de eleições servirem de estímulo à competição 

social destrutiva). 

Verificaremos também em que medida as mesmas intervenções se aproximaram da IBL, 

considerando se: 1) aguardaram condições maduras para a realização de eleições (primeira 

diretriz da IBL); 2) contribuíram para criar um sistema eleitoral que promovesse a moderação 

(segunda diretriz da IBL); 3) promoveram a formação de um boa sociedade civil (terceira diretriz 

da IBL) e; 4) se contribuíram, de modo geral, para a (re)construção de instituições estatais 

eficazes (sexta diretriz da IBL). 

 Com a escolha desses pontos, gostaríamos de reforçar o interesse de nosso trabalho pelos 

aspectos políticos, ou pelo fenômenos assim denominados, presentes na (re)construção dos 

Estados. Importante salientar, então, que nossa análise privilegia as questões políticas e por isso 

até mesmo deixa de lado os problemas mais relacionados aos aspectos econômicos, ou aos 

fenômenos assim denominados. A análise do desenvolvimento econômico dos Estados 

permanece praticamente de fora da análise na medida em que seja possível desassociar ambas as 

esferas política e econômica. 

As patologias originadas pelo processo de liberalização identificadas por Paris e 

escolhidas por nós, bem como as diretrizes ou elementos de orientação propostos na IBL e 
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selecionadas por nós, se constituirão então em ferramentas de avaliação das intervenções. Os 

próximos dois capítulos, portanto, são dedicados à análise das intervenções praticadas na Bósnia 

e no Kosovo, tendo como base as concepções expostas até aqui referentes aos Estados 

fracassados, ao caráter das intervenções praticadas no pós-Guerra Fria e ao instrumental teórico 

exposto a partir da obra de Roland Paris. 



 58 

Capítulo 3 

A intervenção na Bósnia-Herzegóvina 

 

O território da antiga Iugoslávia sofreu diversas intervenções no período pós-Guerra Fria, sendo a 

maior delas a efetuada pela missão para a Bósnia-Herzegóvina em 1995, a primeira operação 

desenvolvida pela ONU no pós-Guerra Fria para a construção de um Estado. A intervenção na 

Bósnia contou com intenso acompanhamento da opinião pública. Após um início vacilante, o 

monitoramento constante por parte das organizações internacionais e ONG’s envolvidas no 

processo de paz demonstrou o interesse e o empenho em solucionar este conflito e acabar com a 

violência na região. Tornou-se, enfim, uma operação complexa, a maior em seu tempo e uma das 

mais significativas até hoje, sendo considerada pela ONU um caso de sucesso, um exemplo de 

operação de paz bem sucedida, pois segundo a própria ONU, a Missão das Nações Unidas na 

Bósnia-Herzegovina (UNMIBH) atingiu os principais objetivos estipulados em seu mandato.  De 

estrutura complexa, a missão não se limitou ao cessar-fogo e a resgatar a segurança no território 

bósnio, mas procurou construir um Estado multiétnico através da atuação conjunta de agências de 

diferentes naturezas.  Com o seu encerramento, houve a transferência de diversas tarefas, 

especialmente aquelas de monitoramento, para organizações regionais como a UE, que passaram 

a desempenhar parte dos papéis que foram da ONU durante quase sete anos de mandato da 

operação. 

A intervenção na Bósnia originou uma série de estudos sobre o assunto, de modo que o 

caso bósnio pode ser considerado como paradigmático para o estudo das intervenções e para o 

exame de seus resultados. O mandato da operação permite classificá-la como multidimensional, 

sendo encerrada após ter cumprido suas obrigações conforme previstas pelo Conselho de 
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Segurança da ONU
56

. Assim, a intervenção teria se preocupado em garantir inicialmente a 

segurança na região e posteriormente em resolver os problemas institucionais e socioeconômicos 

que levaram ao início da violência. 

Iniciamos este capítulo com uma breve exposição dos antecedentes do conflito na 

Iugoslávia, com ênfase na Bósnia. A seguir, passamos pelo conflito propriamente dito e, em 

seguida, analisamos a operação na Bósnia. Ao final, oferecemos algumas considerações sobre a 

intervenção. 

 

2.1. Antecedentes 

 

Durante muito tempo a região dos Bálcãs foi dominada pelo Império Otomano, que a conquistara 

definitivamente em 1389, na chamada batalha de Kosovo Polje. Essa batalha exerceu papel 

importante para além dos critérios puramente militares ou estratégicos, pois cerca de quinhentos 

anos mais tarde, na segunda metade do século XIX, seus mortos foram transformados em 

“mártires” pela elite sérvia que retomou o episódio e o reconstruiu como uma guerra sérvio-turca 

na qual os sérvios perdem temporariamente o controle territorial sobre o Kosovo para os turcos e 

para os albaneses. Desse modo e a partir de então, o Kosovo passa a ser cada vez mais explorado 

como fonte de inspiração para recuperar o orgulho da nação sérvia. Por volta do fim do século 

XIX, com um domínio já bastante enfraquecido do Império Otomano na região, grupos 

nacionalistas mobilizados pela igreja ortodoxa cristã e pela elite política sérvias iniciam uma série 

de revoltas que acabam resultando na autonomia de algumas regiões, notadamente a Sérvia 

(1878), além de Montenegro e Romênia, e acabam por redesenhar o mapa político da região 

segundo os interesses das elites locais e estrangeiras, o que será fundamental na composição do 
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 Para detalhes sobre o mandato: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmibh/mandate.html . 
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contexto que levará às circunstâncias da década de 1990, tornando a região dos Bálcãs uma das 

que apresentam o panorama político mais complexo para os estudiosos das relações 

internacionais e demais áreas afins. 

A região sempre foi vista como um “caso perdido” por grande parte da opinião pública 

internacional. Algumas expressões foram criadas para retratá-la, tais como “barril de pólvora” da 

Europa e outras de tom semelhante que buscaram retratar, ainda que de modo jocoso ou 

pejorativo, o clima tenso e conflituoso da região. Entre os anos de 1991 e 1999, centenas de 

milhares de bósnios, croatas, sérvios e albaneses digladiaram-se numa série de massacres e 

conflitos civis resultando em mortes, violência de todo o tipo (mais comumente tortura e estupro) 

e fuga. Na tentativa de entender o que ocorria, historiadores e analistas internacionais aventaram 

duas explicações contrapostas. Numa delas, amplamente vinculada pela imprensa ocidental e 

presente sub-repticiamente nos discursos oficiais de estadistas europeus e norte-americanos, a 

região dos Bálcãs era apresentada como uma causa perdida, pois notoriamente um caldeirão de 

rixas inexplicáveis e tão antigas que já cristalizadas nos povos daquele lugar. 

 Uma segunda interpretação, contraposta à primeira, afirmava que, ao contrário, a situação 

de conflito imperante na região fora causada por fatores externos, mais especificamente pela 

ambição e manipulação imperialistas de Turquia, Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria, Itália e 

Alemanha que, ao longo dos últimos séculos, invadiram, dividiram e exploraram o território 

iugoslavo. Em suma, se havia conflito na região, este era resultado da intervenção estrangeira e 

não originário de rivalidades étnicas. 

Independentemente do que se possa pensar sobre essas duas leituras do conflito nos 

Bálcãs, suas divergências escondem um importante ponto comum: ambas retiram dos próprios 

iugoslavos a responsabilidade pelos conflitos, reduzindo-os a meros espectadores ou vítimas da 

história, além de atribuírem ao colonialismo ou a países estrangeiros todas as mazelas dos países 
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pobres. Trata-se de velha e fácil explicação algo maniqueísta do mundo. O mesmo acontece em 

relação à região dos Bálcãs. Explicações como as duas citadas anteriormente colocam os próprios 

atores locais, no caso os próprios iugoslavos, como meras vítimas das “potências estrangeiras”, 

deixando de lado ou ignorando sua participação no processo histórico. É verdade, como também 

afirmamos antes, que não se trata de retirar das nações ocidentais sua contribuição para a situação 

presente dos países pobres. Certamente sua presença aguçou o conflito, quando não o utilizou. 

Mas não o criou. É certo que havia rivalidade e muita história de conflitos na região dos Bálcãs e 

que a interferência externa contribuiu de modo crucial para o que aconteceu. Mas os conflitos nos 

Bálcãs não foram obra do destino nem foram criados pelas nações estrangeiras. Eles são obra dos 

próprios iugoslavos, sobretudo da elite política de Belgrado que deles se utilizou. 

Adam Michnik certa vez afirmou que “o pior problema do comunismo é o que vem 

depois dele”. Sob o comando do General Josip Broz Tito, a Iugoslávia era uma república 

federativa sob o mito comunista da unidade fraternal.
57

 Subjazia sob a autoridade pessoal de Tito 

e a rigorosa repressão por ele imposta às críticas, as diferenças específicas de cada região prestes 

a deteriorar a unidade federativa iugoslava. E foi o que aconteceu. Logo após a morte de Tito em 

1980, vieram à tona os graves problemas econômicos. Ao longo da década de 1980 a Iugoslávia 

entrou em um período de hiperinflação. A imagem que transpareceu foi a de que os tempos de 

Tito eram melhores e que os anos pós-Tito marcados por crise se deviam à ingerência do FMI. 

Não se menciona, porém, que esse estado de coisas, a grave crise econômica, foi gestado desde, 

pelo menos, os anos 70, ainda sob o comando do General.
58
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 Entre 1945 e 1991 a Iugoslávia foi um Estado federal formado por seis repúblicas separadas e duas regiões, 

Voivodina e Kosovo, ligadas à Sérvia, porém autônomas (até Milosevic as anexarem), todas elas com representação 

na presidência central. 
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 Segundo Leslie Benson, os gastos do governo comunista da época eram bem maiores que a renda real, o que 

aumentava o prejuízo da base industrial já sufocada pela “superestrutura burocrática”, o que gerava a queda do dinar 

e o decorrente aumento da inflação (Benson 2004:130). Tito também era conhecido por sua megalomania: durante o 
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Os equívocos econômicos praticados em Belgrado eram sentidos principalmente em 

Zagreb e Liubliana. De acordo com o historiador Tony Judt, muitos croatas e eslovenos, 

comunistas ou não, acreditavam que seriam mais prósperos se tomassem as suas próprias 

decisões econômicas e conseguissem se livrar da corrupção e do nepotismo que imperavam nos 

círculos da capital federal. De fato, Croácia e Eslovênia respondiam pelos maiores níveis de 

desenvolvimento de toda a federação. A parte sul, isto é, Kosovo, Macedônia e Sérvia, detinham 

as piores taxas. Ainda de acordo com Judt, 

no extremo norte da Iugoslávia a crescente antipatia pelos indolentes habitantes do sul 

era etnicamente indiscriminada e não se baseava em nacionalidade, mas na economia. 

Assim como na Itália, na Iugoslávia o norte mais próspero se tornava cada vez mais 

avesso ao sul empobrecido, sustentado – supostamente – à base de repasses e subsídios 

viabilizados por concidadãos mais produtivos. O contraste entre riqueza e pobreza na 

Iugoslávia se acentuava cada vez mais – e demonstrava uma preocupante correlação com 

a geografia. (JUDT: 2008, p. 663). 

 

 

O que se quer colocar aqui, com Judt, é que eslovenos e croatas mostravam-se cada vez 

mais inquietos em seu território devido, não fundamentalmente ao ressurgimento de sentimentos 

religiosos ou lingüísticos, tampouco ao reaparecimento do particularismo étnico. Segundo o 

autor, o descontentamento ocorria porque eslovenos e croatas começavam a crer que estariam em 

melhores condições se pudessem gerir seus próprios assuntos, sem precisar levar em conta as 

necessidades e os interesses de iugoslavos improdutivos que viviam no sul do país.
59

 

                                                                                                                                                              
tempo em que esteve na presidência da Iugoslávia, aceitou presentes extravagantes como carros Rolls Royce, 

quadros e jóias. Era proprietário de terras nas quais praticava suas caçadas particulares e, em uma delas, teria 

construído um zoológico (Glenny 1999:576). Apud. HAMANN, Eduarda Passarelli. O papel de atores 

internacionais na prevenção de conflitos violentos: silêncio o Kosovo, vozes na Macedônia (1989-2001). 2007. 

330f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. 
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 JUDT: 2008, p. 663. Essa afirmação não implica ignorar o fato de que as questões étnicas e identitárias estavam 

presentes. A Bósnia, por exemplo, sempre foi, dentre os Estados da federação iugoslava, o de maior variedade étnica. 

Em 1991 a população da Bósnia era formada por muçulmanos (44%), sérvios (31%) e croatas (17%). A Iugoslávia, 

afinal, era um entremeado de minorias sobrepostas. Tal diversidade, ainda que superestimada como a causa de 

conflitos, exerce seu papel no rumo dos acontecimentos e serve de motivos para justificar ações políticas, mas não 

explica, pelo menos não exaustivamente, o surgimento do conflito, atuando quando muito como um efeito 

exacerbador. De fato, as mudanças econômicas ocorridas a partir da década de 1990 fizeram aumentar a integração 

entre os iugoslavos as fronteiras sociais e étnicas  foram progressivamente sendo ultrapassadas. Sobretudo a parcela 
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O curso dos acontecimentos no sul da Iugoslávia influenciou determinantemente as 

decisões tomadas nas repúblicas do norte. Soma-se aos descontentamentos mencionados acima a 

insatisfação com o crescente autoritarismo sérvio. Após tornar-se, em maio de 1989, presidente 

da Sérvia, o até então desconhecido presidente da Liga Comunista da Sérvia Slobodan Milosevic, 

de modo característico aos líderes comunistas de sua época, estimulava o nacionalismo como seu 

último bastião de poder.
60

 Fruto dessa política foi a quebra total do equilíbrio de influência entre 

as Repúblicas duramente sustentado por Tito, pois numa manobra política, Milosevic anexou as 

províncias do Kosovo e Voivodina à Sérvia em seu objetivo de constituir um Estado centralizado 

comandado pela Sérvia, ao que as outras repúblicas se oporiam. Da perspectiva croata e eslovena, 

uma vez sobrecarregadas de repasses e subsídios a outras unidades da federação e 

impossibilitadas de avançar ou defender seus interesses na federação frente ao autoritarismo 

sérvio, o afastamento de Belgrado era a solução. 

Nas eleições de abril de 1990 na Eslovênia, a maioria dos eleitores ofereceu apoio aos 

candidatos não comunistas e de oposição que criticavam duramente os esquemas federais 

vigentes. Na Croácia, um novo partido nacionalista conquistou grande maioria. Seu líder, Franco 

Tudjman, assumiu a presidência. Mais tarde, em janeiro de 1991, o Parlamento da Eslovênia 

anunciou sua separação. Um mês depois foi a vez da Croácia fazer o mesmo. Em junho de 1991, 

Eslovênia e Croácia assumiram o controle de suas fronteiras e deram início a um processo 

unilateral de rompimento com a federação sendo seguidas pela Macedônia e, em março de 1992, 

                                                                                                                                                              
jovem da Iugoslávia cada vez mais se declarava “iugoslava”. Moradores de muitas regiões desconheciam a 

nacionalidade e a religião dos amigos e vizinhos e casamentos “mistos” eram realizados com freqüência. Ver JUDT, 

p. 659-661. 
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 Slobodan Milosevic (1943-2006) foi um típico líder político comunista, nacionalista e demagogo que, 

aproveitando-se do momento de crise do poder central da federação iugoslava, ganhou força política, chegando à 

presidência da Liga dos Comunistas da Sérvia em 1987, no ano seguinte à líder do Partido Comunista do Kosovo e 

da Voivodina, e finalmente à Presidente da República Sérvia em 1989. 
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pela Bósnia, esta através de um plebiscito realizado no final de fevereiro daquele ano que 

repercutiria decisivamente no rumo dos acontecimentos. 

 

2.2. O conflito na Bósnia-Herzegóvina 

 

O conflito na Iugoslávia teve início em junho de 1991, logo após Eslovênia e Croácia declararem 

sua independência da federação, e opôs o Exército Nacional Iugoslavo às forças eslovenas e 

croatas. Foram ao todo cinco conflitos na região. O ataque iugoslavo à Eslovênia naquele mesmo 

ano de 1991 durou poucas semanas. O exército iugoslavo logo se retirou e deixou que o Estado 

esloveno seguisse seu caminho. Mais dura foi a situação na Croácia, onde a luta contra uma 

minoria sérvia apoiada pelo exército iugoslavo se arrastou até o frágil cessar-fogo da ONU no 

ano seguinte, totalizando ao final seis meses de conflito. Na Bósnia, a situação foi pior. Durante 

três anos e meio, entre 1992 e 1995 uma guerra devastadora arrasou a região. Após a 

independência bósnia, sérvios-bósnios declararam guerra ao novo Estado e ao mesmo tempo em 

que se dedicaram à criação da República Sérvia,  com o apoio do exército iugoslavo sitiaram 

várias cidades bósnias, sobretudo Sarajevo, no intuito de garantir o território e “limpá-lo”. Mais 

tarde, em janeiro de 1993, também na Bósnia, foi a vez de eclodir um conflito entre croatas e 

muçulmanos, resultado da tentativa de alguns croatas de criar um pequeno Estado na região de 

Herzegóvina, dominada pela Bósnia. Havia guerra, então, entre o governo bósnio e as forças da 

recém-declarada República Sérvia e entre as forças bósnias e croatas. Havia terror, matança, 

campos de concentração e violação de direitos humanos na tentativa de expulsão de todos os 

croatas e muçulmanos. Havia ainda a guerra do Kosovo, cuja intervenção será objeto do capítulo 

posterior desse trabalho. A situação na região era calamitosa. 
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 Assim como seus compatriotas croatas, os sérvios-bósnios eram contrários à 

independência da Bósnia, pois não queriam se tornar uma minoria no novo Estado independente, 

o que ocorreria caso a independência fosse conquistada. Com os sérvios boicotando o referendo, 

a independência foi aprovada com margem de sobra, mais de 99% dos votos válidos. Lutas entre 

as três maiores etnias rapidamente evoluíram para uma guerra civil que continuou, apesar de 

rápidas tréguas, até o fim de 1995. Ainda que houvesse embates entre exércitos, grande parte das 

lutas na Bósnia foi travada por civis empregados em milícias, principalmente sérvias. Estas eram 

comandadas por criminosos armados por Belgrado tais como Arkan (Zeljko Raznatovic), cuja 

Guarda Voluntária Sérvia assassinou centenas de pessoas, ou Ratko Mladic, ex-oficial do 

Exército da Iugoslávia, que comandou os primeiros ataques a comunidades croatas. Durante o 

conflito, as forças sérvias levaram grande vantagem sobre croatas e muçulmanos e nos meses 

finais controlavam mais de 70% do território bósnio. O objetivo não era derrotar o inimigo, mas 

expulsar os não-sérvios de suas habitações, de suas terras e estabelecimentos comerciais. Essas 

são, como vimos, características das chamadas “novas guerras”. Além dos mortos, milhões foram 

obrigados ao exílio.
61

 Analisemos agora a resposta ao fracasso da Bósnia, objeto deste capítulo. 

 

2.3. A resposta ao fracasso da Bósnia 

 

O conflito na região era transmitido para o mundo em tempo real e não se pode dizer que a 

comunidade internacional não estava a par do que acontecia na Bósnia e nas outras unidades da 

federação iugoslava. Os europeus, de fato, foram os primeiros a esboçar uma tentativa de intervir. 

Em junho de 1991, a Comunidade Européia despachou para a Iugoslávia uma equipe ministerial 
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de alto nível, mas que apesar disso mostrou-se inoperante. Por sua vez, os EUA mantiveram-se, 

até 1995, afastados do conflito. Restava, então, a ONU. Historicamente, no entanto, a ONU 

pouco podia fazer nesse caso. Seus soldados até então sempre haviam sido enviados a regiões e 

países em guerra para obter e garantir a paz. A situação na Bósnia era diferente, mais complexa 

do que as que comumente as tropas da ONU enfrentaram, e até 1995 a única medida prática 

adotada pela ONU foi a criação das Áreas de Segurança em determinadas cidades para onde 

eram enviadas centenas de tropas cujo objetivo era proteger refugiados. Uma participação 

internacional mais efetiva esbarrava em questões políticas consideradas mais importantes, como 

o colapso soviético e a invasão do Kuwait pelo Iraque. Os EUA tomavam a questão como 

pertinente à Europa e esta receava agir militarmente, optando por saídas diplomáticas. Forças da 

ONU chegaram à Bósnia somente em 1992. Tropas de peacekeeping deveriam garantir a entrega 

dos fornecimentos para ajuda humanitária e, posteriormente, proteger os civis nas Áreas de 

Segurança. O Conselho de Segurança da ONU mudou o comando das forças dez vezes em 20 

meses. A missão foi incapaz de impedir forças sérvio-bósnias de atingirem Áreas de Segurança 

como Srebrenica e Zepa. 

Somente a partir de 1993 os EUA se voltaram para o caso, apoiando a UE e a ONU no 

desenvolvimento de ações militares e processos de mediação.  A combinação de poderio militar – 

especialmente com a entrada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – e a maior 

participação internacional levariam a mudanças importantes no conflito. A situação só começaria 

a mudar, no entanto, a partir de 1995, quando ataques a Sarajevo foram intensificados por sérvios 

tendo estes, inclusive, penetrado em uma Área de Segurança da ONU, na cidade de Sbrenica, ao 

leste da Bósnia, rendendo soldados holandeses que protegiam o local e matando milhares de 

pessoas. Diante desse e de outros ataques posteriores e frente à imobilidade da ONU, a OTAN 

resolveu agir. O Presidente norte-americano Bill Clinton, passando por cima de opiniões 
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contrárias, autorizou o bombardeio que, apesar de tardio, ao menos interrompeu os ataques 

sérvios, fazendo-os ceder. Os Estados Unidos passavam a ser a partir de agora mais presentes, 

agentes imprescindíveis para que a guerra fosse detida e para que se alcançasse a paz. Em 05 de 

outubro, o Presidente Clinton anunciou o cessar-fogo e em 1º. de novembro conversações tiveram 

início numa base norte-americana em Dayton, cidade do Estado norte-americano de Ohio. Com a 

presença de representantes da Croácia (Tudjman), dos muçulmanos bósnios (Alija Izetbegovic) e 

dos iugoslavos e sérvios bósnios (Milosevic), as discussões duraram três semanas, chegando ao 

fim em 14 de dezembro de 1995, com a assinatura de um tratado em Paris, França.  

O Acordo de Dayton continha onze anexos detalhando as responsabilidades das partes 

beligerantes e das agências internacionais que supervisionariam sua aplicação. Foi estabelecido 

um intrincado sistema tripartite de governo, no qual representantes das três maiores etnias 

(sérvios 36,3%, croatas 19,7% e muçulmanos 8,7%)
62

 estavam representados. Eleições teriam 

lugar para eleger os ocupantes das novas instituições políticas. O Acordo previa a construção de 

um Estado pluriétnico que fosse capaz de garantir a convivência entre as diferentes etnias. No 

entanto, sérvios, croatas e muçulmanos dispunham de certa autonomia administrativa e territorial 

considerados no interior do Estado Bósnio centralizado, onde 49% dos territórios pertenciam aos 

sérvios-bósnios e formavam a “República Srpska” (República Sérvia), e 51% pertenciam aos 

bósnios muçulmanos e croatas-bósnios formando a “Federação da Bósnia-Herzegovina”. Um 

projeto de constituição também anexado ao acordo separava as atribuições do governo federal 

dos demais níveis. Além disso, as partes beligerantes se comprometiam em manter o cessar-fogo, 

retirar suas forças militares da fronteira que dividia as duas sub-unidades, a negociar limites 

numéricos para suas forças militares, a assegurar a livre circulação dos civis pela Bósnia, 
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incluindo o retorno dos refugiados a suas casas e a cooperar na investigação e repressão aos 

crimes de guerra.
63

 Para assegurar a implementação do Acordo, o Conselho de Segurança 

aprovou a criação de uma operação de peacekeeping coordenada pela ONU, a UNMIBH. 

Foi criada também uma Força de Implementação (IFOR, mais tarde SFOR, Força de 

Estabilização) sob o comando da ONU para promover medidas visando reduzir os armamentos e 

demais forças militares no território, bem como prover segurança para a realização de eleições e 

auxiliar na realocação de refugiados e deslocados. A UNPROFOR (Força de Proteção das Nações 

Unidas que atuava desde fevereiro de 1992) deu lugar a policiais desarmados da IFOR para 

ajudar no monitoramento da segurança e na aplicação da lei em toda a Bósnia. A OSCE 

(Organização para Segurança e Cooperação na Europa) ficou responsável pela tarefa de 

supervisionar o processo eleitoral, monitorar o cumprimento dos direitos humanos, auxiliar a 

negociação e implementação do controle sobre os armamentos. O Acordo também estabeleceu 

que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados desenvolvesse um plano de 

repatriamento que permitisse um breve, pacífico e gradual retorno dos refugiados. 

 Durante as operações da IFOR concernentes ao desarmamento e desmilitarização, tiveram 

continuidade os preparativos para as eleições nacionais de setembro de 1996 que visavam trazer 

para o mesmo convívio as três etnias separadas pelos conflitos. Sob pressão dos EUA, a OSCE 

fiscalizava as condições existentes para a realização dos pleitos. Analistas alertavam para os 

riscos de realizar eleições imediatamente após o término dos conflitos. Alegavam eles que os 

pleitos poderiam consolidar o poder dos líderes nacionalistas extremistas. Foi exatamente o que 

aconteceu. Os vitoriosos nas eleições foram os partidos nacionalistas de cada uma das três etnias: 

o Partido da Ação Democrática (SDA, dos muçulmanos), o Partido Democrático Sérvio (SDS) e 
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a União Democrática Croata (HDZ). Nas eleições para a Presidência colegiada do país ocorreu a 

mesma coisa. Eleitores de cada grupo étnico elegeram os respectivos candidatos nacionalistas. A 

Presidência seria, assim, ocupada por três nacionalistas: um muçulmano, um sérvio e um croata. 

Com isso, as perspectivas de construção de instituições políticas nacionais ficavam 

comprometidas, pois não havia comprometimento das partes, principalmente dos sérvios, em 

participar das reuniões e outros compromissos que definiriam os rumos políticos e econômicos de 

uma Bósnia unificada. A falta de comprometimento também ficava demonstrada quanto às ações 

de repatriamento dos refugiados e de condenação dos envolvidos em crimes de guerra.
64

 As 

medidas do Acordo de Dayton, que apostavam na cooperação entre as diferentes etnias, 

começavam a apresentar resultados morosos, pois não havia cooperação alguma das partes 

envolvidas. As eleições de setembro de 1996 apenas reforçaram essa tendência ao eleger os 

líderes nacionalistas que agora institucionalizavam e expandiam, através de meios mais eficazes, 

suas políticas de isolamento. Sem cooperação das partes envolvidas no conflito, as perspectivas 

de reconstrução eram sombrias.  

 Os bósnios se mantiveram fiéis aos partidos nacionalistas apesar das advertências da 

comunidade internacional, que pediu aos eleitores que votassem nos reformistas. Seguindo os 

resultados das eleições nacionais de setembro de 1996, diversas agências internacionais – mais 

notadamente a OSCE e a OTAN – procuraram diminuir a influência dos nacionalistas, ao mesmo 
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tempo em que procuravam fortalecer o poder dos partidos mais moderados, financiando-os e 

promovendo sua imagem principalmente junto aos eleitores visando as eleições bósnias de 1997. 

Mas os bósnios não levaram em consideração os pedidos insistentes da comunidade internacional 

que pediu aos eleitores que votassem nos partidos reformistas para que o país iniciasse o caminho 

de integração européia. As eleições municipais de setembro de 1997 consolidaram ainda mais a 

força dos partidos nacionalistas. Reconhecendo os poucos progressos feitos em torno da 

reintegração política e social da Bósnia, o mandato da IFOR foi entendido por mais dezoito 

meses, e posteriormente, por tempo indeterminado. A guerra parecia nunca terminar 

politicamente e não havia reconciliação nacional e motivos para se surpreender com o sucesso 

dos partidos nacionalistas.  

 O comportamento dos peacebuilders durante e após as eleições bósnias de 1997 contrasta 

acentuadamente com seu comportamento à época das eleições nacionais de 1996. Ressalta 

Roland Paris que nas eleições de 1996, as agências internacionais e os representantes dos 

governos ocidentais na Bósnia concentraram seus esforços na criação de condições para uma 

eleição livre e justa e não se esforçaram em promover partidos ou candidatos específicos em 

detrimento de outros. O resultado foi uma vitória esmagadora de partidos e candidatos que se 

opunham abertamente à reconciliação entre as comunidades étnicas na Bósnia. Em 1997, os 

peacebuilders adotaram estratégia distinta, encorajando um racha no interior do partido sérvio-

bósnio e provendo auxílio financeiro e político aos candidatos mais moderados. A estratégia não 

funcionou. Ao contrário, motivou acusações sérvios-bósnias de imposição de candidatos aos 

eleitores. Uma nova rodada de eleições nacionais aconteceria em 1998 e também acabaria por 

reforçar o poder dos nacionalistas.
65
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 Diante do ritmo e trajetória da implementação do processo de paz, a comunidade 

internacional aumentou o uso de sua própria autoridade, especialmente por meio do Escritório do 

Alto Representante (EAR), ao impor decisões ao contexto político da Bósnia. Desde então, o 

EAR usou sua autoridade para estabelecer várias instituições. Também utilizou seus poderes para 

demitir líderes políticos democraticamente eleitos, como Nikola Poplasen, Presidente da 

República Srpska, acusado de esconder resultados eleitorais, não acatar as decisões da 

Assembléia Nacional e agir sem consultar os órgãos legislativos. Poplasen foi retirado em 5 de 

março de 1999.
66

 

Segundo Conceição, o mandato do EAR foi sendo modificado ao longo do tempo e com 

ele o envolvimento do EAR na vida política da Bósnia. De acordo com a autora, 

no início do processo de paz, o Alto Representante liderava uma série de órgãos 

conjuntos que reuniam representantes das partes do período da guerra e que tomavam 

conta dos pontos iniciais do processo de paz. A presença inicial de diferentes agências, 

com mecanismos próprios de financiamento – cada uma com suas necessidades 

logísticas, de financiamento, de pessoal e de comando – dificultou a implementação 

inicial do acordo de paz (Schear, 1996). Mas a coordenação para tal esforço nas mãos do 

EAR ajudou a dar seguimento aos avanços na implementação do Acordo de Dayton. A 

maior parte da legislação Bósnia de integração foi determinada pelo EAR, incluindo leis 

sobre moeda única, uma bandeira e hino únicos, fomento à cidadania, licença de 

veículos uniforme, serviço de fronteiras e eleições (Cousens & Cater, 2001, p. 131). 

(CONCEIÇÃO: 2005, p. 129) 
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Ainda segundo a autora, a intervenção internacional pós-Dayton na Bósnia não se refere apenas à 

construção de um Estado, tendo também o objetivo de consolidar um arranjo democrático de 

Estado que seja aceitável aos três grupos, ao mesmo tempo em que abre caminho para a inclusão 

do país nos arranjos europeus. Desde sua implantação o EAR removeu do poder políticos que não 

trabalharam a contento em favor do retorno dos refugiados ou que incitaram violência entre os 

grupos étnicos. Além disso, o EAR tomou medidas concernentes ao campo econômico, à reforma 

judiciária, à reestruturação da mídia, à lei de propriedade, ao retorno de pessoas deslocadas e 

refugiados e aos crimes de guerra. Através do EAR, a comunidade internacional procurou 

garantir a aplicação das decisões tomadas em Dayton. 

Por sua vez, a liberalização econômica que foi incentivada no Acordo de Dayton e cujas 

reformas seriam supervisionadas pelo Banco Mundial e pela União Européia concentrou esforços 

em duas áreas: 1) reparar as infraestruturas físicas destruída após os conflitos e; 2) estabelecer a 

estrutura institucional necessária para a gestão de uma economia de mercado. No entanto, 

reformas profundas não foram feitas durante o período inicial, o FMI preferindo aguardar a 

implementação da estrutura institucional necessária para a gestão da economia. A conseqüência 

da liberalização econômica está para ser avaliada e também não constitui nosso objetivo neste 

trabalho. Para Paris, a gerência do FMI na Iugoslávia nos anos 1980/1990 serve como um relato 

de advertência. Segundo ele, as recomendações do FMI feitas durante esse período acabaram por 

agravar as condições no país, contribuindo para aumentar o desemprego, alargar a desigualdade 

entre as regiões mais ricas e as mais pobres do país e exacerbar as tensões sociais entre o governo 

central e as repúblicas.67 
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2.4. Considerações sobre a intervenção na Bósnia 

 

Nesse tópico, tecemos considerações sobre a intervenção na Bósnia procurando verificar em que 

medida ela apresenta as três patologias selecionadas por nós dentre as identificadas por Roland 

Paris nas intervenções do pós-Guerra Fria. Procuramos verificar também em que medida a 

intervenção atendeu as diretrizes selecionadas por nós na IBL. Ambas, patologias e diretrizes 

consideradas abaixo foram selecionadas por nós entre o total das identificadas por Paris, 

conforme justificamos anteriormente. A seguir, as organizamos em três pares inter-relacionados 

na fórmula “diretriz da IBL / patologia” (veja quadros nas páginas 39 e 46).  

 

A) Aguardar até que existam condições maduras para a realização de eleições / eleições como 

fatores de estímulo à competição (diretriz 1 / patologia 3) 

 

Uma das lições que podem ser aprendidas com o caso bósnio é que não se podem marcar eleições 

muito cedo, isto é, pouco tempo depois do conflito e da intervenção. No momento em que foram 

marcadas as primeiras eleições livres na Bósnia, a transição para a democracia estava em sua fase 

inicial. A velha ordem comunista havia sido destruída, mas novas lideranças demorariam muito 

tempo para despontar Os políticos que concorriam nas eleições logo marcadas apelaram para os 

votos da forma mais sensível aos eleitores: estimulando o ódio e a diferença étnica. O que veio 

em seguida foi o recrudescimento dos nacionalismos baseados nesses discursos. As eleições se 

tornaram, então, fatores de estímulo à competição danosa, uma vez que foram vistas pelos 

diversos grupos étnicos como a oportunidade para impor sua própria ordem política na Bósnia. 

De fato, como aponta Paris, a realização de eleições imediatamente após o término dos conflitos 

levou à consolidação do poder dos líderes nacionalistas extremistas que por sua vez se opunham 
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abertamente às políticas de cooperação entre as etnias. Ao final, as eleições terminaram por 

reafirmar o poder dos que eram contra a interação. De acordo com Mark Wheeler, analista em 

Sarajevo do grupo de estudo International Crisis Group, "a guerra nunca terminou politicamente 

e não houve reconciliação nacional. Por isso não há motivos para se surpreender com o êxito dos 

partidos nacionalistas".
68

 Ao final, as eleições marcadas e realizadas imediatamente após o 

conflito provaram os perigos da liberalização política a curto prazo. Embora os peacebuilders 

tenham conseguido evitar o ressurgimento dos conflitos, o objetivo da missão era criar os 

fundamentos para uma paz estável e duradoura. No entanto, a democratização na Bósnia teve 

efeito inverso, pois acabou reforçando a posição dos partidários do conflito étnico.  

 

B) Contribuição para criar um sistema eleitoral que promova a moderação / surgimento e 

fortalecimento do papel de líderes étnicos oportunistas (diretriz 2 / patologia 2) 

 

A intervenção na Bósnia pode ser considerada exitosa se considerarmos que o conflito não foi 

retomado e que a manutenção de uma paz foi alcançada. O esforço de democratização implantado 

na Bósnia, calcado na liberalização política, acabou, no entanto, por reforçar a divisão étnica, 

uma vez que ao marcar eleições cedo demais, levou os líderes extremistas e nacionalistas a 

ocuparem posições de liderança legítima e possibilitou que esses mesmos agentes dessem 

continuidade às orientações políticas que claramente procuravam obstruir a implementação de 

medidas do Acordo de Dayton. A estratégia dos peacebuilders de apoiar candidatos mais 

moderados nas eleições ao mesmo tempo em que minava a força dos candidatos extremistas não 

somente fracassou, mas também estimulou críticas por parte da população sérvia. 
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Os líderes nacionalistas uma vez no poder, tiveram a oportunidade de dar mais amplitude 

ao seu discurso. Como afirma Badredine Arfi, líderes como Slobodan Milosevic contribuíram 

para a construção do que o outor chama de “identidades sociais agressivas”. Essas identidades 

enxergam outros grupos como ameaças permanentes e são socialmente produzidas ao longo de 

uma seqüência de quatro etapas complementares. Num primeiro estágio, líderes políticos e 

ativistas, recorrendo à memória histórica, contribuem para a construção de novos ou a 

emergência de velhos mitos políticos que concorrem para alterar as interações interétnicas. Tendo 

sido articulado um conjunto de mitos políticos, eles são internacionalização de diversas maneiras 

nos grupos étnicos, seja através de discursos, seja através de propaganda. Num terceiro passo, 

com os mitos cada vez mais internalizados, os líderes e ativistas buscam mobilizar os grupos e 

fazer que eles rejeitem o status quo e alterem suas relações com outros grupos. Se o status quo é 

rejeitado, perdendo sua legitimidade e as relações interétnicas são alteradas, o próximo e 

derradeiro passo é construção de novas identidades e representações então vulneráveis aos 

discursos e ações que visam demonizar o “outro” que por sua vez adota o mesmo padrão de 

resposta.
69

 

Analisando o conflito na região da Iugoslávia, Badredine Arfi afirma que ele está 

diretamente ligado à reconstrução de identidades sociais de grupos étnicos que pode causar temor 

e violência. Segundo o Autor, a identidade social dota as interações sociais de previsibilidade em 

torno de um conjunto de expectativas, ingrediente necessário para manter a vida social. 

Mudanças na identidade social de grupos étnicos desestabilizam padrões estabelecidos de 

relações interétnicas, diminuindo a previsibilidade e criando incerteza acerca das relações futuras. 

Políticos e ativistas, ao modificar práticas interétnicas e modos de interação, concorrem para 

tornar tais relações e práticas ilusórias. Para Arfi, líderes como Slobodan Milosevic contribuíram 
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para o que chama de construção de “identidades sociais agressivas” a partir da manipulação da 

memória histórica presente (vide o mito da Batalha do Kosovo), da manipulação das clivagens 

étnicas e de discursos de “demonização”/inferiorização do “outro”.
70

 O autor observa, no entanto, 

que essa construção ocorre no interior de um contexto maior, no interior de estruturas sociais e 

materiais existentes que limitam/restringem ou alargam as possibilidades de ação dos líderes 

políticos e ativistas. No caso da Iugoslávia, por exemplo, não foi somente a identificação étnica 

per se que levou ao conflito, mas a estrutura social existente (a disposição das instituições do 

Estado, a crise econômica, etc) exerceu papel importante. Arfi afirma que a construção da 

“identidade social agressiva” por Milosevic e seus aliados se tornou possível frente à 

possibilidade de utilizar as instituições estatais para canalizar sua agenda.
71

 

Para Arfi, se as instituições do Estado não são capazes de controlar essa situação (ou, pior, 

se a agrava, como no caso da Iugoslávia), essa dinâmica se rotiniza e o temor étnico encontra 

lugar, criando forte tendência à violência étnica. Por que as instituições do Estado falharam em 

deter a emergência do temor étnico? Elas não somente foram incapazes de exercer as funções de 

controle, mas, ao contrário, contribuíram para a emergência do temor, uma vez que as instituições 

tornaram-se arenas onde políticas étnicas agressivas foram reforçadas e onde a lógica do temor 

étnico foi ancorada, promovendo o enfraquecimento das próprias instituições. A conseqüência foi 

que a federação apareceu como elemento não confiável na proteção dos direitos e da segurança. 

O fracasso das instituições do Estado e a construção de identidades agressivas por sérvios e 

croatas ocorreram simultaneamente e reforçaram uma a outra. 
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C) Promover a formação de um boa sociedade civil / aumento da polarização, da intolerância e 

do antagonismo, resultantes do fomento à participação política (diretriz 3 / patologia 1) 

 

Quais os responsáveis pela guerra na Iugoslávia e a tragédia na Bósnia? Obviamente muitos 

foram os responsáveis, dos próprios iugoslavos às Nações Unidas. Estas demonstraram, de início, 

pouco interesse na questão. A posteriori, reconhecida a gravidade da questão, demoraram 

inexplicavelmente a tomar uma decisão prática. 

Os europeus não se saíram tão melhor, a França demonstrando relutância em envolver-se 

e a Holanda chegando a vetar ataques da OTAN a alvos militares sérvios-bósnios. A Inglaterra, 

por sua vez, passou os primeiros anos do conflito tentando manter-se longe dele, até apoiarem, ao 

final, as pressões e os ataques norte-americanos. Além disso, ao contrário de Alemanha, Áustria e 

dos países escandinavos que recebiam a maior parte dos refugiados, Londres criava, cinicamente, 

empecilhos para recebê-los. 

Quem se saiu melhor no conflito foram os Estados Unidos, embora demorassem a se 

deterem nos eventos dos Bálcãs, pois as autoridades norte-americanas também não queriam 

assumir riscos. Internamente, boa parte dos políticos achava que o país não tinha nada que ver 

com aquela guerra nos confins da Europa. Apesar disso, intervieram e sua intervenção foi, de um 

lado, decisiva para o desencadear da intervenção internacional e, de outro, uma vergonha para os 

aliados europeus. 

Quanto aos próprios iugoslavos, alguém se salva? O sistema federado iugoslavo foi 

minado aos poucos por Belgrado. Muçulmanos-bósnios não exerceram papel decisivo para o 

conflito – geralmente eram os alvos das agressões – , e acabaram por perder Sarajevo, ao final 

destruída pelo conflito. Os croatas, ao contrário, foram os autores dos mais terríveis massacres e 

seu nacionalismo fazia de tudo para apagar qualquer resquício que pudesse fazer lembrar a 
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Iugoslávia. Mas papel fundamental exerceu o líder sérvio Slobodan Milosevic e seus seguidores. 

De acordo com Judt, 

“foi sua busca de poder que levou as outras repúblicas a deixar a federação. Milosevic, 

então, instigou seus compatriotas sérvios na Croácia e na Bósnia a criar enclaves 

territoriais e os apoiou com seu exército. E foi Milosevic que autorizou e dirigiu o ataque 

contínuo à população albanesa da Iugoslávia, ação que, por seu turno, provocou a guerra 

no Kosovo.” (JUDT: 2008, p. 677). 

 

O objetivo de Dayton, sob a ótica norte-americana, era encontrar uma solução para os 

conflitos na Iugoslávia que preservasse a unidade política da Bósnia. Os EUA já haviam, 

inclusive, manifestado anteriormente seu apoio por uma Iugoslávia democrata e unificada. De 

fato, a Bósnia como país sobreviveu à guerra, a paz foi mantida e o novo Estado permaneceu 

unido, ao menos politicamente. Os efeitos do terror, porém, não poderiam ser esquecidos pela 

população. Não o foram. Um desses efeitos que se faz presente até hoje e marca a relação entre 

os cidadãos no país é uma espécie de ressentimento. Uma vez que a identidade étnica na 

Iugoslávia não podia ser apontada tendo como critérios a cor da pele ou qualquer diferença física, 

lingüística ou mesmo religiosa
72

 aparente, a delação foi uma prática comum, aproveitada pelas 

milícias para encontrar o alvo a ser exterminado. Houve muitos casos de delação entre pessoas 

que até então conviviam amistosamente e até mesmo como vizinhos ou amigos. Através da 

delação, as milícias encontravam mais facilmente seus inimigos que se viam então obrigados a 

fugir, deixando pra trás seus bens, suas propriedades, sua história de vida. 
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Diante do cenário cáustico, o que poderiam resolver os membros da comunidade 

internacional? Qual era a melhor reposta a ser dada para a situação na Bósnia? Para Arfi, se a 

construção das identidades sociais agressivas e do temor étnico são feitas socialmente, a 

cooperação e a paz também o são. Para o autor, estratégias de construção de identidades 

agressivas e mitos políticos devem ser desacreditados em favor da promoção da coexistência, 

tolerância e cooperação. Esforços também devem ser feitos quanto às funções da memória 

histórica das etnias, da estrutura das clivagens étnicas e da disposição das instituições do Estado. 

A memória histórica deve ser reinterpretada buscando salientar a cooperação, a tolerância e a paz, 

não o conflito. Os significados intersubjetivos das clivagens étnicas e seus efeitos negativos 

devem ser redefinidos. As instituições do Estado devem ser fortes o bastante para se anteciparem 

a conflitos étnicos ou minimizar seus impactos. Por isso, o design das instituições do Estado deve 

abarcar a participação das etnias mais relevantes.
73

 

 No entanto, que Estado criar? De acordo com Paris, a solução de criação de um Estado 

nos moldes postulados pelo Acordo de Dayton parece ter sido preferida pela comunidade 

internacional porque garantiria a estabilidade do sistema interestatal e manteria os arranjos 

internacionais – impedindo novas fronteiras e secessões. Para a população daquela região, a saída 

parece ter apenas garantido o fim da violência armada. Os problemas que levaram à guerra 

parecem não ter sido totalmente solucionados e as diferenças entre as partes outrora beligerantes 

persistem em diversas áreas. O ressentimento permanece. Aqueles que se enfrentaram por longos 

meses no campo de batalha hoje ainda dependem, em vários casos, da intervenção de um 

organismo internacional. Assim, a solução encontrada no Acordo de Dayton acabou por 

reproduzir a própria intervenção internacional, dificultando a busca de uma saída encontrada de 

forma independente pelas próprias partes e, nas palavras de outros autores, até mesmo 
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contribuindo para a “extração de capacidades” estatais dos países alvo, ou seja, da capacidade 

para a criação de instituições democráticas e auto-sustentáveis que promovam estabilidade 

política e desenvolvimento econômico mesmo após a retirada das forças externas.
74

 O caso da 

Bósnia parece ser revelador. Anos depois da conclusão do Acordo, grande parte da capacidade 

administrativa do governo está nas mãos de especialistas internacionais e não de agentes públicos 

locais. 

De fato, após a estabilização dos conflitos, a OTAN permaneceu no país com 60 mil 

soldados e a ONU com um civil, o Alto Representante internacional da Bósnia-Herzegovina. 

Posteriormente, em 02 de dezembro de 2004, a Força de Estabilização (SFOR) comandada pela 

OTAN deu lugar à EUFOR, vinculada à União Européia. A Bósnia também recebeu diversas 

agências internacionais que auxiliam na manutenção da paz e, basicamente, mantêm a economia 

funcionando através do oferecimento de recursos. Atualmente, OTAN e ONU encontram-se 

supervisionando a rotina do país. O ressentimento, isto é, a dificuldade da convivência entre as 

diferentes etnias, ainda se faz presente e constitui um sério obstáculo para a cooperação entre as 

três maiores comunidades. 

Em resumo, o Acordo de Paz de Dayton trouxe ao fim três anos de guerra. Uma força 

internacional tem evitado novos conflitos. O desenvolvimento econômico tem sido mínimo, a 

corrupção é muito difundida, e o país depende de subsídios externos. A Bósnia permanece uma 

união-livre de três membros – um croata, um sérvio e um bósnio, pouco comprometidos em criar 

um país unificado e viável. A população, de certo modo, recebe o estímulo errado dos partidos 

nacionalistas. Por outro lado, o comparecimento nas eleições é baixo, refletindo a difundida 

desilusão e total desconfiança nos políticos. Há muito medo de que a força internacional resolva 
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se retirar da região, pois o decorrente risco de guerra poderia ser iminente. As perspectivas de paz 

dependem da manutenção do apoio externo.  
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Capítulo 4 

A intervenção no Kosovo 

 

Com o fim da guerra na Bósnia e com a presença de diversas agências internacionais para 

auxiliar no processo de estabilização, e em virtude de outras questões que passaram a dominar o 

cenário internacional, o interesse pela região diminuiu. A situação, entretanto, não havia sido 

inteiramente resolvida. Após perder nas frentes de batalha em que havia se engajado, Slobodan 

Milosevic voltou-se para o Kosovo, província historicamente desejada pelos sérvios. A 

complicada relação entre os sérvios e os albaneses do Kosovo é histórica. Os albaneses se 

consideram descendentes dos antigos habitantes do sul da península balcânica presentes ali 

anteriormente à chegada dos eslavos, estes, os antepassados dos sérvios. Assim, os albaneses do 

Kosovo concebem a si próprios como os herdeiros legítimos do Kosovo, uma vez que eram a 

maioria quando chegaram os eslavos. Por sua vez, os sérvios rejeitam a alegação de origem 

albanesa do Kosovo. Na perspectiva dos sérvios, a região do Kosovo foi incorporada à Sérvia 

medieval no século XII, quando esta foi ampliando seu poder imperial na região. O Kosovo 

desempenhou papel importante no império sérvio tornando-se, no século XIV, seu centro 

político, econômico, religioso e cultural. Quando o império sérvio foi invadido pelo Império 

Otomano no final do século XIV e posteriormente derrotado na batalha de Kosovo (1389), esta 

passou a ser lembrada desde então como símbolo da resistência e da luta sérvia contra a 

dominação otomana e elevada à categoria de mito histórico no imaginário dos sérvios, que 

mantiveram o desejo de reconquista. Assim, o Kosovo é considerado o berço da nação Sérvia e 

perpassa indelevelmente a sua história, tornando-se peça chave e importante no discurso 

nacionalista adotado por Milosevic séculos depois. 



 83 

O conflito no Kosovo e pelo Kosovo remonta, pois, a muitos anos de história e os motivos 

da invasão da OTAN em fins da década de 1990 acrescenta a essa história mais um capítulo 

trágico. Analisaremos a partir de agora a intervenção da comunidade internacional no conflito no 

Kosovo. Iniciamos com uma breve exposição dos antecedentes do conflito e, em seguida, 

analisamos a operação realizada como resposta, fazendo, ao final, algumas considerações sobre 

seus resultados.  

 

4.1. Antecedentes 

 

Ao passo que no interior da federação iugoslava os sérvios sempre tiveram inegável domínio 

político e militar, sendo super-representados em áreas importantes como o exército, a polícia e o 

partido comunista, por outro lado, os kosovares e notadamente sua população albanesa sempre 

foram tomados como cidadãos de segunda categoria. Essa situação motivou protestos na década 

de 1960 por parte de estudantes, não somente a favor de autonomia, mas sobretudo contra a 

discriminação sócio-econômica. Como era característico, as forças de segurança eram 

mobilizadas por Tito para reprimir manifestações de qualquer tipo. O desenho institucional da 

federação privilegiava a possibilidade de barrar qualquer tentativa de manifestação. Ainda assim, 

posteriormente, algumas das demandas albanesas foram incorporadas à constituição federal de 

1974. Concebida para conter problemas de natureza étnica preservando a unidade territorial 

iugoslava, a constituição atribuía pela primeira vez aos albaneses representação proporcional nas 

instituições sérvias e iugoslavas e autonomia em questões lingüísticas. No plano político o 

Kosovo passava a ser uma província autônoma no interior do território da Sérvia, com direito à 
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bandeira própria e garantias de representação.
75

 Isso não foi suficiente, entretanto, para dar fim 

aos protestos por parte dos habitantes do Kosovo e com a morte de Tito os protestos voltar-se-

iam contra o alto custo de vida e os privilégios para os oficiais do Partido Comunista – situação 

muito semelhante à da Bósnia no mesmo período e ao mundo comunista em geral. 

 A atribuição de autonomia ao Kosovo, bem como à Voivodina, significou para os sérvios 

a suspensão da soberania sobre a região, além de ter diminuído sua influência na federação 

iugoslava. Quando mais tarde, em 1989, eleições em todas as repúblicas levam ao poder líderes 

nacionalistas, Slobodan Milosevic na Sérvia anexa o Kosovo, bem como a Voivodina, ambas até 

então autônomas, dando prosseguimento ao seu projeto de construir um grande Estado de poder 

centralizado comandado pelos sérvios. Assim, Kosovo e Voivodina permaneceriam com seus 

assentos na presidência federal, mas votavam agora com a Sérvia, o que, na prática, significava 

que esta contaria com quatro dos oito votos totais (o seu próprio e mais o do Kosovo, de 

Voivodina e o da República de Montenegro, submissa à Sérvia). 

Belgrado, por sua vez, continuou dispensando ao Kosovo e seus habitantes um tratamento 

repressivo e ameaçador. Ao longo da década de 1980 os albaneses continuaram com os protestos 

contra tal tratamento, mas a partir de 1989 a repressão aumentaria e culminaria com a 

implantação de um toque de recolher. A repressão policial aos protestos resultaram, em 1989, em 

aproximadamente 100 mortos e inúmeras prisões. Meses depois, a Assembléia da Província seria 

fechada. A repressão continuaria dura pelos próximos anos. 

Ainda em 1989, como resposta à crescente repressão, líderes kosovares fundam a Liga 

Democrática do Kosovo (LDK), cuja estratégia consistia em tornar-se uma sociedade paralela e 

internacionalizar a questão do Kosovo. Em julho de 1990, políticos kosovares declaram a 
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independência da República do Kosovo, que aquela altura já contava com partidos políticos, 

sindicatos, associações humanitárias e sistemas de serviços públicos de educação e saúde no 

interior da Federação da Iugoslávia. Em setembro de 1990 sai a constituição. Iniciam também os 

preparativos para eleições gerais, que ocorrem com sucesso. Depois de obter a maioria na 

assembléia, a LDK tem declarado seu líder, Ibrahim Rugova, novo presidente do Kosovo. Os 

êxitos dos kosovares albaneses não eram conquistados com a ajuda internacional de nenhum país 

ou agência. As potências ocidentais não se interessavam pela questão, não reconhecendo nem 

mesmo o status de soberania quando da independência da província, limitando-se a condenar a 

violação de direitos humanos. 

O futuro do Kosovo era ainda incerto e, posteriormente, os acontecimentos acabaram 

levando a uma crise. Três ordens de eventos vêm instalar a crise: (1) uma parcela da sociedade 

kosovar começa a questionar a até então recente liderança de Rugova e o método não-violento 

contra os repressores; (2) a omissão de Dayton quanto à situação no Kosovo reforça as 

frustrações entre os kosovares; e (3) a formação e o fortalecimento do grupo armado Exército 

pela Libertação do Kosovo (ELK) substituem a estratégia pacífica que até aquele momento vinha 

sendo adotada por Rugova.
76

 

O ELK foi o elemento catalisador da violência na região. Surgido em 1992, foi criado por 

parte dos jovens albaneses e se dedicaria à luta armada pela independência do Kosovo. Ao longo 

da década de 1990 o ELK conquistou o apoio de boa parte dos albaneses, principalmente após a 

frustração com Dayton
77

, e sua atuação implicava em tornar a situação na região cada vez mais 
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tensa. Em 1997 a relatora especial da ONU para direitos humanos, Elisabeth Rehn, advertia para 

a probabilidade de conflito na província. A reprovação em relação aos acontecimentos e ao rumo 

da região por parte dos líderes políticos ocidentais, tais como o Presidente francês Chirac e a 

secretária de Estado, Madeleine Albright, também vieram à tona. Não obstante os alertas de que 

atos violentos pudessem eclodir e as manifestação de reprovação e repúdio, em março de 1998, 

forças sérvias matam dezenas de pessoas em Drenica e outros vilarejos albaneses. Milhares de 

pessoas se tornam refugiados e desalojados.
78

 

Após o Acordo de Dayton em 1995, os Bálcãs em geral não foram alvo de atenção da 

política externa norte-americana até pelos menos 1999. Já os europeus, no contexto da elaboração 

de sua Política Externa e de Segurança Comum, criaram um “Grupo de Contato” com o objetivo 

de facilitar a interação com os atores dos Bálcãs. Esse esforço deu origem à primeira missão 

internacional no Kosovo, enviada ao local em julho de 1998, após os ataques em Drenica, e cujo 

mandato previa o monitoramento e o relato de questões concernentes à liberdade de movimento 

de diplomatas e a questões de direitos humanos. Mais tarde, em dezembro de 1998, essa missão 

seria incorporada à Missão de Verificação do Kosovo, da OSCE, enviada juntamente a uma outra, 

a Missão de Verificação Aérea, esta da OTAN. A OTAN, por sua vez, enviaria ainda a Força de 

Extradição (KFOR), autorizada ao final de 1998. 

De sua parte, o Conselho de Segurança da ONU exigiria, através das resoluções 1160 

(31.03.1998) e 1199 (23.09.1998) o fim da violência, o cessar-fogo e a retirada das tropas 

sérvias/iugoslavas do Kosovo, além da permissão para o retorno dos refugiados. Mais tarde, a 

ONU adotaria uma terceira resolução, a 1203 (24.10.1998), talvez encorajada com a atitude mais 

pragmática da OTAN que àquela altura enviara duas missões de verificação. Fato é que, após a 

humilhação no caso Bósnio, a ONU passa a ter um papel quase secundário nos Bálcãs. 
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 O crescente autoritarismo sérvio foi fundamental para iniciar os conflitos na região, 

principalmente após a independência de Eslovênia e Croácia e o subseqüente movimento em 

resposta das tropas do Exército federal para a divisa eslovena. Após longos anos de conflito e de 

ter perdido em várias frentes, em 1999 Milosevic volta-se então para o Kosovo. Talvez ele não 

estivesse convencido das ameaças da OTAN, ou talvez nem tenha pensado no que o Kosovo 

representava internacionalmente, ou mesmo se fazia parte da agenda internacional. Frente à 

ameaça de Milosevic, um ataque das forças da OTAN na primavera de 1999 impediu que a 

população kosovar de origem albanesa fosse dizimada. A essa altura, aos olhos das potências 

ocidentais, a imagem de Milosevic já havia passado de um líder político com quem seria possível 

o diálogo, e necessário para a estabilidade da região, para um de líder intransigente e violento, 

sobretudo após os impactos do conflito na Bósnia. 

Já em 1998, os EUA e a OTAN haviam demonstrado serem favoráveis a uma intervenção 

em defesa dos albaneses, seguidamente perseguidos e isolados.
79

 O recrudescimento dos ataques 

sérvios no início de 1999 colocou fim ao impasse no qual mais uma vez se encontrava a ONU em 

relação à intervenção. Segundo o historiador Tony Judt, 

O primeiro (massacre cometido pelos sérvios) ocorreu em 15 de janeiro (de 1999), no 

vilarejo de Racak, no sul do Kosovo, e depois em março, por toda a província. O ataque 

a Racak, no qual 45 albaneses foram mortos (sendo aparentemente 23 executados), 

serviu – a exemplo do massacre no mercado de Sarajevo –  para, finalmente, instigar a 

reação da comunidade internacional. Depois de negociações infrutíferas entre Madeleine 

Albright e uma delegação iugoslava, realizadas em Rambouillet e concluídas com a 

previsível recusa de Belgrado em retirar suas tropas do Kosovo e aceitar uma presença 
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militar estrangeira na área, a intervenção se mostrou inevitável. Em 24 de março, sem a 

autorização formal da ONU, navios, aviões e mísseis da OTAN entraram em ação na 

Iugoslávia, para todos os efeitos, uma declaração de guerra ao regime de Belgrado. 

(JUDT, 2008: 674). 

 

 

Os encontros de Rambouillet haviam sido mais uma tentativa de alterar o rumo de Milosevic sem 

o uso da força. A rodada de negociações de dezessete dias entre o “Grupo de Contato” e 

representantes da Iugoslávia, Sérvia e kosovares albaneses objetivou debater a proposta, 

apresentada pelo “Grupo de Contato”, de um arranjo político transitório de aproximadamente três 

anos que previa a autonomia para o Kosovo, o desarmamento do ELK e o envio de tropas 

internacionais para o monitoramento do acordo. A proposta, no entanto, não foi aceita pelos 

representantes sérvios. Diante da recusa de comprometimento, a OTAN iniciaria os bombardeios 

aéreos na noite de 24 de março de 1999.
80
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questão do Kosovo: não só  o Exército de Libertação do Kosovo (ELK) passa a ser aceito como interlocutor legítimo 

— mesmo tendo sido anteriormente rotulado como grupo terrorista pelo governo dos Estados Unidos —, como 

aumentam as pressões para forçar o governo iugoslavo a negociar um acordo definitivo acerca do  status da região.” 

(NOGUEIRA, 2000, p. 147) Como bem observa Nogueira, influenciava a postura da diplomacia ocidental a anterior 

experiência na Bósnia: “estava presente nas considerações dos diplomatas ocidentais o “fantasma” da Bósnia, ou 

seja, o risco de uma repetição dos atos de genocídio cometidos pelas forças sérvias diante da passividade e omissão 

da comunidade internacional. Declarações da secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright e de seu 

colega britânico da Defesa, George Robertson, faziam referência às “lições da Bósnia” e prometiam ações concretas 

para evitar uma escalada semelhante das atrocidades (...)A experiência da Bósnia, entretanto, parece ter sido decisiva 

na formação das percepções dos atores acerca do que estava em jogo no Kosovo. Durante os três anos da guerra 

naquela ex-república da Iugoslávia, a ONU e a OTAN se recusaram a usar a força contra a limpeza étnica praticada 

pelos sérvios, mesmo quando os massacres ocorreram nas “zonas seguras” estabelecidas por resoluções do Conselho 

de Segurança (Rieff, 1995). Este precedente provavelmente informou o cálculo das lideranças sérvias quanto à 

credibilidade da ameaça ocidental no Kosovo. Por sua vez, os Estados Unidos e seus aliados pareciam convencidos 

de que os sérvios recuariam diante de bombardeios da OTAN, como aconteceu nos últimos dias da guerra na Bósnia. 

Várias razões podem ser levantadas para explicar por que as expectativas dos atores não se realizaram, mas o que 

importa aqui é sublinhar não apenas que o precedente da Bósnia levou aos eventuais erros de cálculo dos 

negociadores e  policy-makers de ambos os lados, mas também que as opções disponíveis para os atores foram 

limitadas, ou circunscritas, pelos acontecimentos na Bósnia. (NOGUEIRA, 2000, p. 148) 
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4.2. O conflito no Kosovo 

 

A guerra no Kosovo foi rápida, mas brutal. Iniciou em março de 1999 e ao longo de cerca de três 

meses, a OTAN atuou contra as forças sérvias desferindo pesado ataque e destruindo seriamente 

a região. Durante o conflito, cerca de 865 mil refugiados albaneses buscaram refúgio em outros 

locais, notadamente em Montenegro, na Bósnia e na Albânia. Utilizando guerra aérea, a 

campanha da OTAN foi eficaz no sentido de conter o avanço das tropas sérvias e conseguiu que 

Belgrado começasse a retirar suas tropas do Kosovo. No entanto, o ataque aéreo provocou muitas 

baixas e um grande número de refugiados. Após o fim do ataque aéreo, em 03 de junho um 

acordo de paz é apresentado à liderança iugoslava e à assembléia sérvia. O acordo é assinado 

permitindo que as forças da OTAN entrem no Kosovo. 

Segundo Messari 

“ao final da campanha aérea da OTAN, a economia iugoslava havia encolhido em torno 

de 40%, e mais de 200 mil pessoas haviam perdido seus empregos, fazendo com que as 

taxas de desemprego crescessem para 33%, devido à destruição da maior parte do seu 

complexo industrial durante a campanha aérea. (...) a produção industrial iugoslava 

decresceu 44,4%, as importações 58% e as exportações 55%. Vale destacar aqui que o 

conceito de alvo militar foi ampliado pela OTAN e incluía estações de rádio e TV, 

estradas e pontes “estratégicas”, assim como fábricas, o que explica a perda de produção, 

empregos e de atividade industrial.” (MESSARI, 2000, p. 215)  

 

Colaborou muito para a decisão de intervir no Kosovo a percepção de que a crise 

representava uma ameaça ao Acordo de Dayton. Ademais, para o Ocidente, não era tolerável que 

uma nova tragédia como a da Bósnia ocorresse. A crise do Kosovo consistiu na segunda crise em 

que a OTAN participava de alguma operação nos Bálcãs. A primeira delas foi justamente na 

Bósnia.  
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4.3. A resposta ao fracasso do Kosovo 

 

Quando os ataques da OTAN foram suspensos e as instituições estatais do Kosovo haviam caído, 

a ONU determinou a ocupação da província pela Força do Kosovo (KFOR) sob a liderança da 

OTAN, nos termos do acordo de paz. A administração interina da ONU se veria frente à tarefa de 

estabilizar suas estruturas e ao mesmo tempo organizar o que mais tarde viriam a ser tornar as 

estruturas institucionais do governo provisório. A Resolução 1244
81

 (10.06.1999) cria uma 

missão para o Kosovo, cuja dimensão militar (KFOR) ficaria a cargo da OTAN e a dimensão 

civil (UNMIK) a cargo da ONU, com a colaboração da OSCE e da EU. Em geral, suas principais 

tarefas eram estabilizar a região; fomentar as atividades de polícia, justiça e questões 

humanitárias; administração civil; desenvolvimento de instituições e eleições; reconstrução 

econômica; além de apresentar soluções para a negociação e definição do futuro estatuto.  

No esforço de (re)construir instituições democráticas, as missões da ONU (UNMIK) no 

Kosovo e da OSCE (OMIK) combinaram esforços, não sem antes terem de enfrentar o vácuo de 

poder criado com o conflito, o qual ambicionava ser preenchido pelo exército de libertação 

kosovar-albanês (ELK). De fato, após a retirada das forças sérvias do Kosovo em junho de 1999, 

a UNMIK enfrentou sérios problemas iniciais para efetivar seu controle administrativo, tendo que 

disputá-lo com o ELK em vários municípios do Kosovo. Além disso, os problemas de falta de 

pessoal e recursos financeiros obstaculizaram um pleno desenvolvimento inicial das funções. 

Segundo Narten, somente seis meses depois a UNMIK conseguiu estabelecer plenamente o 

controle, através da efetivação de uma “estrutura central de controle político” (JIAS: Joint 

Interim Administrative Structure) com ramificações complexas, dentre elas o Gabinete do 

                                                 
81

 O kosovo se tornou um protetorado sob autorização da Resolução 1244 do CS da ONU que estabeleceu a UNMIK. 

(http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm) 

 

http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm


 91 

Representante Especial do Secretário-Geral da ONU (o brasileiro Vieira de Mello), tomador das 

decisões finais e responsável por nomear os integrantes dos demais órgãos: o “Conselho 

Administrativo Provisório”, uma assessoria do RESG, composta por altos funcionários da 

UNMIK e representantes dos albaneses e sérvios, atuava fazendo recomendações políticas e 

projetos de lei; um “Conselho Transicional” formado por trinta e seis atores políticos (dentre os 

representantes de grupos minoritários) supostamente locais com o objetivo de representar a 

diversidade da sociedade kosovar num órgão administrativo cujo objetivo era recolher seus 

comentários e sugestões de modo a basear as decisões do RESG nas mais diversas áreas e 

assuntos, tais como a judiciária, de saúde, educação, assistência social, economia, refugiados e 

tolerância interétnica. Havia ainda uma estrutura ministerial de vinte departamentos 

administrativos conjuntamente liderado por representantes locais e internacionais, dentre eles 

altos funcionários da UNMIK assistidos por agentes locais nomeados cujo objetivo era 

implementar a tomada de decisões políticas e legislativas regulamentares da RESG.
82

 

 A ocupação do Kosovo pelas forças estrangeiras marcou o fim de uma década de guerras 

na Iugoslávia e pôs fim à carreira de Milosevic. Desacreditado devido às seguidas derrotas, 

Milosevic perdeu a eleição presidencial que ocorreu logo depois, em 2000. Mais tarde, o governo 

sérvio, dependente de ajuda econômica externa, concordou em prendê-lo e enviá-lo para ser 

julgado no Tribunal Internacional de Haia, onde foi acusado de genocídio e crimes de guerra. 

Faleceu em sua cela, repentinamente, vítima de um ataque cardíaco, a 11 de março de 2006, no 

decorrer dos julgamentos. 
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 NARTEN, 2006, p. 147. 
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4.4. Considerações sobre a intervenção no Kosovo 

 

Do mesmo modo como procedemos no capítulo anterior no qual tratamos do caso da intervenção 

na Bósnia, nessa seção tecemos considerações sobre a intervenção no Kosovo procurando 

verificar em que medida ela apresenta as três patologias selecionadas por nós dentre as 

identificadas por Roland Paris nas intervenções do pós-Guerra Fria. Procuramos verificar 

também em que medida a intervenção atendeu as diretrizes também selecionadas por nós na IBL. 

Ambas, patologias e diretrizes consideradas abaixo, foram selecionadas entre o total das 

identificadas por Paris, conforme justificamos anteriormente. A seguir, as organizamos em três 

pares inter-relacionados na fórmula “diretriz da IBL / patologia”. 

 

A) Aguardar até que existam condições maduras para a realização de eleições / eleições como 

fatores de estímulo à competição (diretriz 1 / patologia 3) 

 

Durante a fase inicial de sua atuação, a OMIK enfatizou a construção de estruturas partidárias 

locais e realizou diversos esforços pré-eleitorais, tais como a elaboração de registros de eleitores 

e campanhas de informação sobre as eleições. Após a realização das eleições municipais e 

central, as missões contribuíram desde 2000/2001 para estabelecer assembléias parlamentares e 

os governos locais eleito democraticamente instituições do Kosovo. Mas de modo semelhante ao 

que aconteceu na Bósnia, as eleições realizadas no Kosovo levaram ao poder os políticos 

partidários do separatismo, justamente uma possibilidade que as forças estrangeiras queriam 

evitar. Eleições municipais foram marcadas para outubro de 2000, fazendo com que a agenda 

política se sobrepusesse às questões humanitárias com as quais a UNMIK se preocupara 

inicialmente sob a direção do brasileiro Sérgio Vieira de Mello no cargo de representante especial 
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do Secretário-Geral, juntamente com Bernard Kouchner. Por sua vez, as eleições de novembro de 

2001 logo elegeram um candidato considerado moderado pela opinião pública internacional, 

Ibrahim Rugova. Este era, no entanto, favorável à independência do Kosovo, o que colocaria 

alguns constrangimentos para os peacebuilders. Apesar de dar origem às primeiras instituições 

democráticas – o governo, a assembléia e a presidência – , as eleições levaram ao exercício 

governantes desprovidos de experiência política. Nas palavras de Rodrigues, 

Inicialmente era generalizada a idéia de que após a criação de instituições provisórias 

autônomas e da realização de eleições legislativas no Kosovo, estariam cumpridos os 

pressupostos para iniciar as negociações sobre o futuro estatuto do Kosovo, mas tal não 

aconteceu. Os trabalhos das instituições revelaram a falta de experiência política e a 

ausência mínima de padrões democráticos dos governantes eleitos. (RODRIGUES, 

2008, p. 87) 

 

A mesma situação se repetiria após as eleições municipais de outubro de 2002. A 

tendência a tornar o processo de democratização rápido, ficou patente desde então. Mais uma vez, 

a intervenção internacional optava por um caminho que havia se mostrado equivocado na 

experiência anterior da Bósnia. Criava-se então a aparência de democracia sem atingir ou lidar 

com as causas mais profundas do conflito. A guerra civil dificilmente retornaria inflamada pela 

disputa de eleições, uma vez que grande parte dos sérvios havia deixado o território durante a 

ofensiva da OTAN em 1999. No entanto, se tornaria mais difícil a partir de então promover, por 

exemplo, a convivência pacífica entre sérvios e albaneses e remover grupos e líderes extremistas 

de seus postos de poder. Anos depois da intervenção, continuavam a existir empecilhos ilegais ao 

trabalho efetivo da UNMIK. Os conflitos de março de 2004 mostraram isso, quando ataques 

violentos a sérvios e a alvos da UNMIK resultaram em mortos e feridos, além de habitações, 

igrejas, mosteiros, escolas e outros edifícios destruídos.  

Mais tarde, em outubro de 2004, realizaram-se eleições legislativas que viriam a originar a 

coligação governamental que elegeria como primeiro-ministro Ramush Haradinaj. Este tentou 

acelerar a reconciliação entre albaneses e sérvios que esbarrou, contudo, na tensão entre os 
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partidos políticos. Em maio de 2005, Kofi Annan voltou a nomear o embaixador Kai Eide
83

 para 

elaborar um relatório sobre o processo de democratização no Kosovo. O relatório, apresentado 

em outubro de 2005, recomendava a coordenação rápida das negociações sobre o futuro estatuto 

para o Kosovo – missão então atribuída ao antigo Presidente finlandês, Martti Ahtisaari. 

Evidenciava-se que a UNMIK assumia uma postura ativa, mas era perceptível também que havia 

pressa em resolver as questões do Kosovo e até mesmo livrar-se rapidamente delas. 

 

B) Contribuição para criar um sistema eleitoral que promova a moderação / surgimento e 

fortalecimento do papel de líderes étnicos oportunistas (diretriz 2 / patologia 2) 

 

Desde seu emprego, a KFOR e a UNMIK foram consideradas mais incisivas e intervencionistas 

em relação à construção de instituições governamentais funcionais e em administrar o processo 

de liberalização, mais do que as missões anteriores, com substancial sucesso. De fato, nenhuma 

missão anterior exerceu tantas atividades em um território. Além de tomar a responsabilidade 

direta pela reconstrução de instituições governamentais, os peacebuilders no Kosovo também 

promoveram um processo mais controlado de liberalização política se comparado às missões 

anteriores. Enquanto a UNMIK cuidava das funções mais propriamente administrativas, a OMIK, 

além das tarefas de promover desenvolvimento institucional, desempenhou papel fundamental na 

reconstrução das instituições políticas e sobretudo da cultura política. O objetivo da OMIK era de 

promover o reforço da capacidade das instituições locais e centrais e das organizações da 
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 O ex-general e embaixador norueguês já havia sido encarregado por Annan de elaborar um relatório de caráter 

prospectivo sobre o processo democrático do Kosovo, o qual foi apresentado em julho de 2004 recomendando 

agilizar a resolução do estatuto do Kosovo o quanto antes. A intenção passou a ser, então, reduzir o amplo leque de 

objetivos de democratização para que se iniciassem logo as negociações sobre o futuro estatuto. (RODRIGUES, 

2008, p. 87-88). 
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sociedade civil, promover a democracia, a boa governança e organizar eleições. Segundo Narten, 

essa tarefa implicava em 

training and raising ‘awareness and involvement of citizens in social and political change 

in Kosovo by strengthening the development of local citizens, […] professional, cultural 

and other associations […by initiating] programmes to facilitate conditions that support 

pluralistic political party structures, political diversity and a  healthy democratic 

political climate, […including] training of government officials and executive and 

administrative officers in procedures of good governance. […] In order to prepare an 

environment [for] free, fair and multi-ethnic elections’, OMIK was also tasked with 

conducting ‘wide-ranging activities related to […] the restoration of democratic political 

organizations and institutions […and] the design and implementation of a comprehensive 

voter registration’. (NARTEN, 2006, p.145) 

 

Para estimular a participação saudável durante o processo eleitoral foram implementadas 

políticas de regulação da imprensa a fim de impedir a difusão de propaganda discriminatória e o 

incentivo ao ódio étnico. Além disso, a OSCE ofereceu auxílio técnico e tecnológico para 

fomentar o desenvolvimento de uma mídia profissional e responsável.  

Quanto ao sistema eleitoral, procuraram limitar os excessos dos atores locais, inserindo 

um código de conduta a ser seguido nas eleições que proibia os partidos de utilizarem quaisquer 

formas de discurso ofensivo ou símbolos, limitando a participação aos que se comprometessem a 

obedecer ao código de conduta durante o processo eleitoral.
84

 

O incentivo à moderação foi um caminho construído face a muitos obstáculos. Entre a 

saída das forças militares sérvias no Kosovo e a chegada do pessoal da UNMIK, criou-se um 

vácuo que foi aproveitado pelo KLA e utilizado para levar a cabo atos de vingança contra a 

comunidade sérvia, provocando um ambiente tenso no Kosovo. Por outro lado, no Kosovo, em 

grande medida em oposição ao que aconteceu na Bósnia, aqueles que resistiram ao acordo de paz 

e as medidas posteriores tomadas pelos peacebuilders não obtiveram o mesmo sucesso nas 

tentativas de prejudicar os avanços do plano de paz. 
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C) Promover a formação de um boa sociedade civil / aumento da polarização, da intolerância e 

do antagonismo, resultantes do fomento à participação política (diretriz 3 / patologia 1) 

 

A UNMIK tentou desde seus primeiros momentos apaziguar os conflitos entre as comunidades 

albanesa e sérvia, encontrando muita dificuldade devido à competição pelo exercício do poder 

político travado com os líderes do ELK, com os membros do LDK e contra o forte domínio que 

Belgrado ainda exercia sobre algumas comunidades sérvias na região.
85

 Enquanto se aguardava a 

primeira eleição central em 2001, o JIAS representou instrumento eficaz em envolver ativamente 

os principais atores políticos e de todas as comunidades do Kosovo para recuperar a autoridade 

administrativa.  

 UNMIK e OMIK realizaram esforços conjuntos para preparar e conduzir as primeiras 

eleições democráticas municipais com o objetivo de formar assembléias e demais estruturas 

administrativas municipais. Nessa tarefa destacou-se a OMIK, buscando apoiar a formação de 

estruturas partidárias, com ênfase especial em pequenos partidos, e buscando iniciativas dos 

cidadãos e das minorias étnicas. Neste contexto, a OMIK realizou treinamentos e deu conselhos 

práticos sobre registros de partidos, procedimentos de certificação para os candidatos a eleição e 

sobre participação cívica e política. Além disso, a OMIK conduziu atividades para explicar os 

procedimentos eleitorais nas comunidades locais e os requisitos para a inscrição eleitoral, 

centrando-se em grupos-alvo específicos, como mulheres, eleitores que votariam pela primeira 

vez e demais comunidades minoritárias. Apesar do boicote quase completo dos sérvios do 

Kosovo, a realização de eleições municipais em outubro de 2000 e uma ampla participação de 

quase 80% dos eleitores pode ser considerada um grande êxito dos esforços conjuntos da 
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UNMIK e da OMIK que ajudaram a estabelecer uma base inicial para a representação 

democrática a nível municipal.
86

 

Por outro lado, a aplicação prática dos resultados das eleições no âmbito dos novos órgãos 

políticos criou graves problemas, como vários membros nomeados para as antigas estruturas 

municipais se recusando a aceitar os resultados eleitorais ou boicotando a criação dos principais 

órgãos municipais. Esta situação teve conseqüências graves para a governabilidade de certas 

municipalidades. Em resposta, a OMIK tentou mediar e aconselhar as assembléias municipais 

definindo as competências e obrigações. Ainda assim houve uma persistente recusa de muitas 

assembléias municipais para estabelecer as Comunidades e Comitês de Mediação exigidas pelo 

Regulamento 2000/45 da UNMIK para salvaguardar e regulamentar as questões políticas de 

fundo interétnicas. Ao final, essa prática freqüentemente resultou em exclusão de minorias e 

representantes legítimos de seus interesses. A UNMIK reagiu a isso recorrendo aos poderes do 

RESG para nomear e instalar nos comitês municipais de algumas municipalidades membros de 

minorias escolhidos pela ONU. 

As experiências a nível municipal serviram como base para a atuação da UNMIK e OMIK 

para as medidas tomadas na construção das instituições centrais com base no Regulamento 

2001/9 da UNMIK, que previa, segundo Narten, um quadro constitucional para o auto-governo 

provisório do Kosovo. Este quadro constitucional previa instituições como a Assembléia do 

Kosovo, a Presidência, o cargo de Primeiro-Ministro, e uma Suprema Corte. Tais instituições 

seriam efetivadas gradualmente com a posterior transferência de autoridade pela UNMIK, 

enquanto a ONU ficaria responsável pelo exercício dos poderes de polícia e judiciário. A figura 

do RESG, por sua vez, poderia vetar qualquer medida que segundo ele pudesse colocar em risco 
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as diretrizes da Resolução 1244 e que constituísse ameaça aos interesses das comunidades 

minoritárias.
87

 

Paralelamente a construção das novas instituições, a UNMIK e a OMIK procuraram 

promover campanhas que informavam a população sobre o funcionamento dos órgãos do 

governo, além das campanhas de incentivo à participação da população no processo de 

institucionalização. Agindo desse modo, a parceria entre UNMIK e OMIK contribui, inclusive, 

para prevenir outro boicote dos sérvios na primeira eleição central em Novembro de 2001 

levando os sérvios a obter alta representação parlamentar. Tal representação já era prevista por 

um sistema que reservava vinte assentos na assembléia para comunidade minoritárias, sendo dez 

reservadas para sérvios. Esta forma de ação afirmativa parlamentar foi amplamente aceita por 

alguns como adequada para a participação no processo político. Ao mesmo tempo, outros 

afirmam que tais medidas teriam contribuído para uma maior etnicização da vida política no 

Kosovo.  

 Não obstante os avanços, e assim como na Bósnia, as eleições marcadas cedo demais, 

acabaram alçando ao exercício do poder governantes inexperientes e algo desprovidos de tradição 

democrática, de modo que não houve significativo desenvolvimento no processo de transição 

democrática liderada pelos atores locais. Tal situação contribui para que os ânimos chegassem 

exaltados em meados de 2004. Num clima de frustração crescente face às condições econômicas 

e de incerteza quanto ao futuro do estatuto do Kosovo temperado por ondas de nacionalismo 

crescentes, vários conflitos se alastraram pelo território, comprometendo ao fim quase cinco anos 

de trabalho das forças internacionais. Os atos de violência tinham como alvo principalmente a 

minoria sérvia, além de ter se dirigido também contra as forças internacionais KFOR e a 

UNMIK. Tais conflitos geraram a reprovação de vários Estados e do Parlamento Europeu em 
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geral. Relatório apresentado em julho de 2004 por Kai Eide recomendava que se resolvesse o 

mais brevemente possível a questão do estatuto do Kosovo. Além disso, o relatório levou, entre 

2004 e 2005, à reestruturação da UNMIK com base na priorização de seis áreas: a segurança, o 

Estado de Direito, a descentralização, a liberdade de circulação, o regresso dos deslocados 

internos e refugiados, e as instituições democráticas. 

O revés de março de 2004 também levou ao boicote, por parte dos sérvios, das eleições 

parlamentares de 2004, que pela primeira vez eram realizadas sob os cuidados das autoridades 

locais, sendo monitorada por uma pequena equipe de observadores internacionais vinculados a 

OSCE. Ainda que, durante os seus cem dias como primeiro-ministro e antes de ser extraditado 

para o Tribunal de Haia em março de 2005, Ramush Haradinaj acelerasse o cumprimento das 

novas diretrizes apontadas pelo relatório de Kai Eide, iniciasse um processo de descentralização 

de poder, promovesse publicamente a reconciliação entre albaneses e sérvios, revelando uma 

postura que atraiu a jovem elite urbana de Prístina, a tensão entre os partidos políticos acentuou-

se e no período pós-Haradinaj, Kofi Annan voltou a nomear o embaixador Kai Eide para elaborar 

um segundo estudo. O relatório, apresentado em Outubro de 2005, recomendava que fosse 

designado um enviado especial para coordenar as negociações sobre o futuro estatuto para o 

Kosovo, missão atribuída ao antigo Presidente finlandês, Martti Ahtisaari, que foi nomeado em 

Novembro de 2005. Era evidente que a UNMIK assumia uma postura mais ativa, mas era mais 

perceptível a adoção de uma “estratégia de fuga” do que uma estratégia de state-building, apesar 

de o RESG continuar a exercer os poderes reservados à exclusiva competência da UNMIK. 

 Eide afirmara que o país fizera um importante progresso no tocante ao desenvolvimento 

de uma estrutura institucional, cambiando de um período de estagnação política e frustração 

generalizada criado pelo vácuo institucional deixado pelos conflitos de 1999 para um período de 

desenvolvimento mais dinâmico. Chamava a atenção para alguns problemas, tais como falta de 
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accountability e transparência das instituições, a falta de melhor coordenação na relação entre os 

serviços centrais e municipais e ressaltava que o fornecimento de serviços públicos básicos não 

era realizado com sucesso em todas as comunidades, mas apontava que tais problemas não 

impediriam a transferência significativa de competências da UNMIK para instituições locais e 

que uma polícia local fosse incumbida das tarefas de segurança ainda que dentro de áreas 

limitadas.
88

 

 Avaliando de forma geral, podemos dizer que desde o início havia preocupação, por parte 

dos peacebuilders, com a construção de instituições governamentais e com a administração do 

processo de liberalização. De fato, nenhuma operação anterior atribuía-se papel tão 

preponderante quanto a do Kosovo. A ONU assumiu, por exemplo, a supervisão e jurisdição 

sobre a administração pública, a polícia e assuntos jurídicos. A OSCE se incumbiu de construir 

novas instituições políticas, treinar administradores locais e organizar eleições. Já a UE ficou a 

cargo da reconstrução da infraestrutura física e desenvolvimento de uma economia de mercado, 

incluindo um sistema bancário. Além disso, promoveram um processo mais controlado de 

liberalização política, interferindo na imprensa ao proibir patrocinadores que fizessem qualquer 

tipo de referência étnica, ao mesmo tempo em que promovia a assistência tecnológica e técnica 

aos veículos de comunicação visando, ao final, à criação de uma imprensa livre. Quanto aos 

esforços de democratização, coordenaram as campanhas eleitorais incutindo um código de 

conduta a fim de evitar propaganda política de bases discriminatórias, ao passo que incentivava 

discursos que condenavam a violência durante o processo eleitoral. Concomitantemente, os 

agentes interventores iniciaram o treinamento de kosovares para formarem uma burocracia local, 

eficiente e profissional com o objetivo de apoiar o governo que assim, por sua vez, se tornaria 

mais forte. Tomada de maneira geral, essa orientação mais abrangente das funções das 
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autoridades internacionais representa um afastamento das apressadas e superficiais abordagens 

praticadas em diversas missões anteriores. Até agora, esta abordagem parece ter também limitado 

os efeitos potencialmente desestabilizadores das liberalizações que afetaram muitas missões, 

como a da Bósnia. No entanto, o progresso feito no Kosovo ainda não foi suficiente e foi até 

mesmo diminuído pela relutância das forças internacionais em abraçar estratégia mais efetiva. 

 Praticamente uma década depois, a ameaça humanitária que justificara a intervenção e a 

instalação da UNMIK tornou-se inexistente. Os criminosos de guerra são, ou foram, alvo de 

mandatos de captura internacional ou estão a serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional. O 

regime político da Sérvia deixou de representar uma ameaça direta para os albaneses do Kosovo. 

Os conflitos na região terminaram com a intervenção de uma força estrangeira no território do 

Kosovo. Porém, a população não se entusiasmou com as perspectivas de futuro da região, 

comparecendo em pouco número nas eleições que ocorreram pouco depois. Tem havido um 

diminuto crescimento econômico e a província kosovar dependendo de ajuda econômica externa.  

Podemos dizer que a operação no Kosovo seguiu gradualmente a direção da estratégia 

IBL defendida por Roland Paris, ou seja, tem devotado mais atenção e recursos na construção de 

instituições efetivas e administrado o processo de liberalização mais gradualmente do que em 

missões anteriores, apesar de em alguns momentos transparecerem tentativas de resolverem de 

imediatos os problemas para se retirarem. Mas ainda que seja bem vinda, essa mudança ainda não 

foi longe o suficiente. Apesar das medidas tomadas, tem sido mais difícil ultimamente promover, 

por exemplo, a convivência pacífica entre sérvios e albaneses, remover grupos e líderes 

extremistas de seus postos de poder. 

 Para Jens Narten, continuam a existir lacunas no que diz respeito a uma cultura 

democrática auto-sustentável na arena política do Kosovo. Segundo o autor, UNMIK e OMIK 
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têm obtido pouco sucesso em gerar autoconhecimento entre os atores locais no que diz respeito às 

suas responsabilidades em relação ao pluralismo político, à proteção das minorias, ao combate à 

corrupção e à valorização da transparência como um fio condutor das instituições locais. Para 

Narten, uma verdadeira cultura democrática poderia ter um forte impacto favorável sobre a 

prevenção da violência étnica e no combate à alienação política dos sérvios no Kosovo, que ainda 

preferem optar por suas próprias instituições paralelas.
89

 Após mais de seis anos de participação 

política dos agentes locais a nível municipal e central, uma cultura de democracia e de 

responsabilidade sócio-política ainda não existe. 

 Em resumo, a UNMIK facilitou a criação de instituições locais no pós-guerra no Kosovo, 

enquanto a abordagem da OMIK foi adequada para a construção das capacidades das instituições 

locais e a tentativa de socializá-las politicamente. No entanto, a construção de instituições 

democráticas parece depender não só da sua institucionalização formal, mas também da 

promoção da autoconsciência e responsabilidade entre as instituições locais de autogoverno.  Para 

Narten, 

To this end, an increase in participatory approaches in building local institutions would 

be highly recommended, not as a substitute for top-down decision-making by 

international missions — which must be kept as an option of last resort — but 

complementary to them. In combination with advanced local responsibility and the 

restricted and careful application of corrective veto powers by international missions, the 

chances increase that politically self-regulating local institutions will emerge that are 

supportive of tolerance and democratic values. (NARTEN, 2006, p. 159) 

 

Labinot Greiçevci, Diretor do Instituto de Pesquisa sobre Statebuilding no Kosovo, 

entende a necessidade de cultura cívica, sociedade civil forte e economia capitalista como partes 

da democracia e do processo de democratização e com base na necessidade da presença dessas 

instituições ele avalia a atuação da comunidade internacional no Kosovo. Segundo o autor, o 
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papel da comunidade internacional no restabelecimento de segurança pode ser considerado 

exitoso, bem como seu papel na imediata reconstrução (da infraestrutura) do Kosovo.
90

 

No que concerne à acomodação de interesses entre as comunidades diversas, o autor 

salienta que prevaleceu a divisão étnica que existia anteriormente e foi mantida pela comunidade 

internacional. A comunidade internacional tem tentado modificar sem sucesso esse panorama. 

Greiçevci observa que, ao permitir a existência de estruturas paralelas (referindo-se às propostas 

de  Ahtisaari para o futuro estatuto do Kosovo que admitiu a criação de novos  municípios em 

partes específicas do Kosovo para a minoria sérvia)  a comunidade internacional obteve 

resultados não muitos positivos. Conclui que a comunidade internacional foi muito bem sucedida 

no restabelecimento da segurança e da imediata  reconstrução pós-guerra, mas que ainda há muita 

margem para melhoramentos sobre a questão da acomodação de interesses entre as comunidades 

étnicas no Kosovo. Não obstante, quanto a outros aspectos, os peacebuilders contribuíram para 

criar/consolidar instituições e expertise no Kosovo. 

 Outro autor que se dedicou à questão, Dejan Guzina apresenta uma visão cética acerca dos 

progressos feitos até agora. Guzina ressalta a dupla falha em prover estabilidade social e 

econômica no Kosovo, bem como o sentimento prevalecente de corrupção na sociedade, que 

refletem negativamente a falta de legitimidade das estruturas de governo internacionais e do 

próprio Kosovo. Guzina lembra que a letargia política alcançou o último pico de comparecimento 

às urnas nas eleições parlamentares em novembro 2007, segundo ele o mais baixo registrado 

desde a guerra em 1998-9. Outra razão que os kosovares têm para não se engajarem na política é 

a percepção pública de que não podem influenciar as decisões políticas, porque as decisões mais 

importantes estão fora do processo político e nas mãos dos representantes da comunidade 

internacional. De acordo com Guzina, no contexto das quatro distintas estruturas governamentais 
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concorrentes no Kosovo (a recentemente cunhada EULEX, a UNMIK, a KFOR e a presença 

Sérvia no norte), as instituições do Kosovo são geralmente a quinta e última a ser convidadas 

para qualquer ajuda ou apoio. A experiência comum das pessoas é a de viver em um estado 

disfuncional e “o seu dia-a-dia é perpassado principalmente por questões ligadas à arte da 

sobrevivência, e não à arte da política”.
91

 Segundo o Banco Mundial, o Kosovo é o país mais 

pobre da Europa, com um PIB per capita de apenas metade da média regional. Mais de 40% da 

população do Kosovo está desempregada, enquanto 45% da população são pobres, com mais 

18% vulneráveis à pobreza. As taxas de crescimento são diminutas desde 2000. Finalmente, o 

acesso à saúde e à assistência social é bastante limitado, e apenas metade da população tem 

educação elementar.
92

 

Guzina lembra ainda que atualmente, no que diz respeito à população e território, 15% 

deste é controlado pela população sérvia na zona norte de Kosovo, que não deseja tornar-se 

cidadãos do Kosovo tanto quanto os albaneses não querem ser cidadãos da Sérvia.
93

 De fato, 

como também afirma Narten, depois dos motins de 2004 no Kosovo, os sérvios locais optaram 

pela vida paralela, economicamente, socialmente e politicamente, reduzindo seus contactos com 

os funcionários albaneses ao mínimo possível. Ligações com os representantes da UNMIK e 

KFOR são mantidas, mas apenas na medida em que a presença internacional proporciona 

segurança contra mais um motim anti-sérvio ao estilo do que aconteceu em 2004.  
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4.5. Novos desafios? O Kosovo independente 

 

A Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU para o Kosovo estabeleceu, dentre outras 

coisas: a administração provisória da ONU; a OTAN foi autorizada a liderar uma força de 

peacekeeping na província (KFOR); foram estabelecidas instituições provisórias de auto-governo 

local e, por fim; a ONU foi autorizada também a iniciar as negociações do processo relativo ao 

futuro estatuto do Kosovo (sob os auspícios do enviado especial da ONU Martii Ahtasaari). 

A definição sobre o estatuto permaneceu obscurecida durante bom tempo, até que no ano 

de 2006, as primeiras conversações sobre o estatuto do Kosovo tiveram início entre 

representantes sérvios e albaneses no Kosovo, sob a mediação do enviado especial das Nações 

Unidas para o Kosovo, o ex-Presidente da Finlândia Martti Ahtisaari. Mais tarde, mediante a 

lentidão dos acordos, em fevereiro de 2008, o Kosovo se declarou, de modo unilateral, 

independente da Sérvia. Esta se opunha à separação, manifestando seu repúdio ao documento e 

declarou que não pretendia reconhecer sua validade. Os sérvios permaneciam assim contrários à 

independência de um território que consideram o berço de sua história.  

Independente o Kosovo, a supervisão do país ainda passaria progressivamente da ONU 

para a União Européia. Frente à impossibilidade de se alcançar uma posição comum com relação 

ao reconhecimento da independência do Kosovo, a União Européia tem concentrado esforços na 

criação de um Estado kosovar que seja democrático, estável e próspero.
94

 Em fevereiro de 2008 

foi aprovada a European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX), missão que tem como 

objetivo auxiliar as autoridades kosovares na construção de um Estado de direito sustentável e 

funcional. Segundo Soler, 
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a responsabilidade administrativa sobre Kosovo concedida à UNMIK (United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo) em 1999 pela resolução 1244 do Conselho 

de Segurança não será alterada. Os sucessores da UNMIK serão as instituições de 

Kosovo, e não a EULEX, que atuará legalmente a partir de convite do governo kosovar 

no auxilio ao processo de state-building. (SOLER, 2008) 

 

Como um primeiro passo dos aliados europeus para ajudar na reconstrução do país, em 

julho de 2008 a UE anunciou a doação de 500 milhões de euros para o desenvolvimento do 

Kosovo até o ano de 2011. Pouco tempo antes, os Estados Unidos já haviam anunciado uma 

doação de 400 milhões de dólares ao país mais pobre da Europa. No entanto, Soler ressalta que 

não obstante a ameaça dos argumentos sérvio contra a independência do Kosovo, a maior ameaça 

ao êxito europeu no Kosovo 

é o fracasso do próprio processo de state-building. A atuação da UNMIK desde 1999 

perdeu gradualmente sua legitimidade entre os kosovares devido à lentidão na 

implementação dos padrões democráticos pré-determinados, na reconstrução da infra-

estrutura, e na expansão da economia. O sucesso da EULEX em trabalhar conjuntamente 

com as instituições de Kosovo será crucial, portanto, para sua própria legitimação e, 

conseqüentemente, de toda a política externa da UE. (SOLER, 2008) 

 

 

Será a independência do Kosovo uma solução? A independência permitirá o reforço do 

auto-governo legítimo, a consolidação de um Estado de Direito e à formação de uma boa 

sociedade civil? Ainda é cedo para responder enfaticamente tal questão. Os desafios são muitos, e 

dentre eles estão o fato de kosovares sérvios não reconhecerem o Kosovo como um Estado de 

origem, ao mesmo tempo em que o norte do Kosovo representa uma verdadeira ameaça para a 

integridade territorial de um Estado novo; a criminalidade e a corrupção são endêmicos; a 

economia do Kosovo está em situação de estagnação.  

Para finalizar, poderíamos afirmar, quanto à situação atual nos dois casos analisados – 

Bósnia e Kosovo – que, a prioridade não é somente a de promover a (re)construção de Estados e 

suas instituições em si, mas igualmente a de promover, pari passu, a convivência pacífica no 
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interior desses Estados e o fomento do autogoverno legítimo. Isto requer uma orientação política 

que pode ser vislumbrada na discussão atual da teoria política. No próximo capítulo, analisamos 

algumas possibilidades e diretrizes relativas a essa questão. 
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Capítulo 5 

Intervenção internacional, construção de instituições e Teoria Política 

 

As intervenções da comunidade internacional na Bósnia e no Kosovo mostraram que existem 

importantes obstáculos para um final bem sucedido no que diz respeito à (re)construção de 

instituições políticas democráticas auto-sustentáveis em países em situação de pós-conflito. Se 

por um lado as intervenções possibilitaram importantes conquistas, tais como a interrupção do 

conflito armado e a implantação de tratados e acordos que, mesmo apresentando pontos falhos, 

não podem ter a importância ignorada (como o de Dayton, por exemplo), de outro lado 

mostraram que há limites para sua atuação, podendo, inclusive, prolongar ou mesmo agravar a 

situação nos Estados alvo. 

 Neste capítulo, tentaremos responder às questões levantadas no início do trabalho sobre a 

relação entre as intervenções da “comunidade internacional” e a dimensão referente à tarefa de 

(re)construção dos Estados fracassados; sobre os limites dessas intervenções e o que é e o que 

não é possível realizar no sentido de estabelecer/fortalecer instituições políticas legítimas e auto-

sustentáveis e; tentaremos identificar que orientação teórico-normativa poderia ser pensada para o 

processo de (re)construção da Bósnia e do Kosovo e de outros casos semelhantes. Antes, porém, 

tecemos alguns breves comentários sobre a transferibilidade das instituições democráticas, a 

demanda por elas e sobre sua legitimidade. A seguir, tratamos alguns pontos que poderiam ser 

incorporados pelos interventores na tentativa de orientar um processo mais exitoso em relação à 

construção e consolidação de instituições democráticas nas sociedades subjacentes. Para isso, 

realizamos uma digressão rumo à teoria política à procura de um norte teórico que possa auxiliar 

na tarefa de (re)construção de Estados.  
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5.1. Instituições democráticas e sua transferibilidade 

 

Como dissemos no início deste trabalho, os Estados fracassados se tornaram protagonistas no 

sistema internacional devido aos problemas que representam hoje, tais como a pobreza, as 

epidemias, as drogas e os desastres humanitários, além de manterem, em alguns casos, fortes 

relações com o terrorismo. Esses problemas estão diretamente relacionados à falta de capacidade 

institucional no interior desses Estados, de modo que sua governança é importante para todos os 

outros membros do sistema internacional. A partir disso, o objetivo premente do sistema 

internacional deve ser o de fomentar a criação de novas instituições governamentais e o 

fortalecimento daquelas já existentes nos Estados problemáticos com o objetivo de combater as 

diversas ameaças que deles emanam e colocam em risco não somente a ordem no sistema 

internacional, mas também a vida de seus próprios cidadãos. A grande questão que surge é a de 

como (re)construir Estados, ou seja, como transferir instituições democráticas, fortes, para países 

saídos de conflito e cuja maioria não tem nenhuma tradição democrática? Isso envolve saber não 

somente o papel do Estado e suas funções, mas também o grau de transferibilidade de instituições 

entre países, bem como se há demanda por elas. 

Sabemos que as intervenções da comunidade internacional constituem uma boa 

oportunidade para a (re)construção, pois, de fato, é nos momentos de crise que, partindo do 

consentimento do Estado “alvo”, pode-se implementar a tarefa de colocar fim ao conflito e, numa 

segunda fase, iniciar as tarefas de (re)construção do Estado. Não sabemos como, porém, realizar 

de modo satisfatório tal tarefa frente aos importantes problemas que surgem durante o processo. 

A idéia mesmo de (re)construir o Estado em vez de limitá-lo ou reduzi-lo pode parecer um 

contra-senso, mas faz sentido hoje, uma vez que, no caso dos Estados fracassados, o que assusta 
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não é a demasiada força de um Estado autoritário e interventor, mas justamente a ausência de um 

Estado capaz de fornecer benefícios públicos mínimos aos seus cidadãos.
95

 

Os que se opõem à construção de Estados – não os localizados no grupo dos que pregam o 

Estado mínimo, mas os que se declaram pós-modernos e criticam o Estado Moderno imputando 

nele a responsabilidade por guerras e demais conflitos – deveriam dizer o que colocar em seu 

lugar para garantir o funcionamento do mundo moderno. De fato, os Estados modernos estão 

longe de ser universais, mas não é coincidência que os países mais desenvolvidos contam com 

essa configuração política como base. A modernidade do Ocidente liberal é atraente, mas difícil 

de ser alcançada para muitas sociedades em todo mundo. Alguns países do leste da Ásia fizeram 

boas transições, mas grande parte ficou no caminho ou regrediu. Outros caminhos, o que alguns 

chamam de “modernidades alternativas”, não deram muito certo, quando não causaram enormes 

tragédias. As instituições e valores do Ocidente liberal parecem-nos cada vez mais universais. 

Quando foram esquecidas, deram origem aos Estados autoritários de direita e esquerda.  

Infelizmente, as questões relativas à capacidade do Estado e a sua construção estiveram 

praticamente ausentes da discussão sobre políticas no final dos anos 80 e início dos 90. As 

conseqüências da liberalização prematura, sem a presença de instituições fortes, acabou por ter o 
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efeito contrário em vários casos. Atualmente parece haver uma nova valorização da prioridade da 

força sobre o escopo do Estado e que surge sob diversas nomenclaturas, tais como “governança” 

ou “qualidade institucional”. Escopo e força são entendidos aqui como duas importantes 

dimensões da estatidade, onde escopo refere-se às diferentes funções e metas assumidas pelos 

governos e força refere-se à capacidade dos Estados de planejar e executar políticas e fazer 

respeitar as leis – capacidade institucional ou capacidade do Estado. Segundo Fukuyama, 

O que é importante aqui é diferenciar escopo e força do Estado, onde escopo refere-se às 

atividades do Estado, às diferentes funções e metas administrativas assumidas pelos 

governos; e força refere-se ao poder/capacidade dos Estados de planejar e executar 

políticas e fazer respeitar as leis de forma limpa e transparente, ou seja sua capacidade 

institucional.
96

 (FUKUYAMA, 2005, p. 22) 

 

 Do ponto de vista da eficiência econômica, há evidências de que a força das instituições 

estatais é, em sentido amplo, mais importante que o escopo das funções estatais. Do ponto de 

vista mais estritamente político, os Estados fracassados parecem ter mostrado como elas são 

importantes e exercem papel determinante para o bem-estar dos cidadãos. 

Nosso problema é como transferir a países historicamente e culturalmente distantes dos 

países desenvolvidos instituições estatais em bom funcionamento. Até que ponto pode haver uma 

teoria que forneça as bases para a orientação política de países pobres? Quais instituições são 

essenciais para o desenvolvimento e como devem ser concebidas? Por outro lado, não basta que 

as instituições do Estado funcionem bem no sentido administrativo, mas é essencial também que 

elas desfrutem de legitimidade na sociedade subjacente. Os casos da Bósnia e do Kosovo 

demonstraram que a falta de legitimidade das instituições criadas, de parte das medidas tomadas e 

a conseqüente falta de participação dos atores locais no rumo da reconstrução limitaram as 

melhorias, impedindo que a partir de determinado ponto houvesse algum progresso. O resultado, 
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em ambos os casos, foi não somente a permanência da desconfiança entre as etnias, mas o 

desinteresse das mesmas em participar mais ativamente da construção do Estado e a conseqüente 

dependência dos agentes externos. 

Francis Fukuyama ressalta que, quanto ao conhecimento sobre instituições, há quatro 

questões importantes que devem ser levadas em conta quando o assunto é sua oferta, e que 

acabam atuando como elementos “intervenientes”. Primeiramente, a oferta de instituições 

depende da existência de um conhecimento formalizado a respeito da administração pública, ou 

seja, uma teoria unificada das organizações que possa ser ofertada satisfatoriamente a contextos 

diversos. Fukuyama afirma que, ainda que a possibilidade de se transferir tal conhecimento 

através de fronteiras sociais ou culturais seja alta, a complexidade do assunto em questão – a 

administração pública é um campo grande e bem desenvolvido, que consiste em uma série de 

subdisciplinas especializadas – impede que uma forma ideal de organização seja garantia de 

sucesso em outros contextos. Isso porque não existem regras válidas em termos globais para o 

projeto organizacional. Para o Autor, 

A maioria das soluções para os problemas de administração pública, apesar de terem 

determinadas características comuns de projeto institucional, não são claramente “as 

melhores práticas”, porque terão de incorporar muitas informações específicas do 

contexto. (...) As boas soluções para os problemas de administração pública têm de ser, 

de certa forma, locais. (FUKUYAMA, 2005, p. 41-42 e 65) 

 

Sobre a transferência de um projeto de sistema político, ou seja, de um projeto 

institucional no âmbito do Estado com um todo (e não no âmbito mais reduzido de cada órgão do 

Estado individualmente, como no caso anterior), Fukuyama afirma que 

em extensão ainda maior que a administração pública ou a teoria organizacional, os 

conhecimentos existentes relativos ao projeto institucional no nivel do Estado pouco 

produzem através da teoria formal ou de princípios universalmente aplicáveis de 

economia política. (FUKUYAMA, 2005, p. 43-4) 
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Ou seja, o problema é semelhante ao do caso anterior, pois não pode haver um conjunto ideal de 

instituições ao ponto em que possa ser transferida para contextos significativamente diferentes. 

O terceiro aspecto a considerar sobre a oferta de instituições é a concernente à sua base de 

legitimação, ou seja, as instituições do Estado têm de trabalhar bem como um todo no sentido 

administrativo, mas também têm de ser vistas como legítimas pela sociedade em questão. Ainda 

que em décadas anteriores “capacidade do Estado” e “legitimidade” pudessem andar separadas, a 

tendência histórica desde a queda da União Soviética é a de que países autoritários tenham 

problemas de longo prazo com a legitimidade, ao ponto em que mesmo altas taxas de 

crescimento não consigam mais legitimar a interferência do Estado na vida dos cidadãos. 

O quarto e último aspecto está ligado a normas, valores e cultura. Segundo Fukuyama, 

normas, valores e cultura afetam principalmente o lado da oferta das instituições, possibilitando 

ou restringindo certos tipos de instituições formais, embora também afetem o lado da demanda, 

gerando determinadas necessidades ou fobias institucionais. 

Vejamos na tabela a seguir os quatro componentes que, segundo Fukuyama, afetam a 

oferta das instituições ou o conhecimento transferível a respeito delas. 
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Componentes de capacidade institucional
97

 

COMPONENTE DISCIPLINA TRANSFERIBILIDADE 

Projeto e gerenciamento 

organizacionais 

 

Gerenciamento, 

Administração Pública, 

Economia 

 

Alta 

Projeto institucional 

 

Ciência Política, Economia, 

Direito 

Média 

Bases de legitimação 

 

Ciência Política De média a baixa 

Fatores sociais e culturais 

 

Sociologia, Antropologia Baixa 

 

Repare que grande parte do conhecimento transferível diz respeito à administração 

pública, nível onde as organizações podem ser criadas, destruídas, recriadas, dependendo de onde 

esse conhecimento seja formalizado (transferibilidade alta). Os outros níveis já apresentam 

maiores limitações. Mesmo admitindo que exista algum tipo de conhecimento transferível nos 

outros níveis, o problema é a oportunidade para aplicá-lo, que são raras. Com freqüência é 

necessário que haja alguma crise, externa ou interna, onde sejam criadas as condições para 

grandes reformas políticas. O último nível é ainda mais complicado, pois remete a valores 

culturais, que por sua própria natureza são mais difíceis de serem mudados ou alterados, 

dependendo de perspectiva de longo prazo para que ocorra alguma mudança. 

No que diz respeito ao outro lado da questão sobre transferibilidade de instituições, ou seja,  

sobre sua demanda, Fukuyama é taxativo: desenvolvimento e reforma institucionais não 

ocorrerão na ausência de demanda. De acordo com o autor, a maioria dos casos de construção de 

Estados e reforma institucional ocorreu quando uma sociedade gerou uma forte demanda interna 

por instituições e a seguir as criou, importou ou adaptou. Caso haja uma demanda interna 

suficiente, em geral, segue-se a oferta, embora a qualidade desta possa variar de uma década pra 
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outra. E se não houver demanda interna, ou ainda, se esta for insuficiente? A demanda interna 

insuficiente é o maior obstáculo isolado ao desenvolvimento institucional dos países pobres. 

Geralmente essa demanda é criada por forte choque externo (crise monetária, recessão, inflação, 

revolução, guerra) ou em caso de conflito interno. Na ausência de uma demanda interna forte, a 

demanda por instituições pode ser gerada externamente. Isso pode acontecer através de duas 

fontes: ajuda econômica externa ou exercício direto do poder político por autoridades externas 

que reclamam para si a tarefa da reconstrução do Estado em questão. Quase todos os países que 

necessitam do tipo de ajuda externa direta são Estados fracassados ou outros tipos de sociedades 

pós-conflitos com muitos problemas sérios de governança. Isso torna as intervenções 

humanitárias um instrumento importante que, aproveitando essa “janela de oportunidades” criada 

pela crise, pode assumir papel fundamental para a reconstrução desses Estados. 

Logicamente, existem várias razões para o fracasso. Existem graves limitações para a 

capacidade de potências externas criarem demanda por instituições e, portanto, limitações para a 

capacidade para transferir conhecimentos existentes a respeito de construção e reformas 

institucionais. A capacidade de moldar a sociedade local, por exemplo, é muito limitada. O 

problema pode se tornar ainda mais grave se considerarmos que a comunidade internacional pode 

destruir a capacidade institucional em muitos países ao invés de criá-las, o que pode ocorrer 

apesar das melhores intenções. A comunidade internacional sabe promover serviços de governo; 

o que ela sabe muito pouco é como criar instituições locais auto-sustentáveis. 

Como foi dito acima, dentre os diferentes tipos de conhecimento a respeito de instituições, 

aquele referente ao projeto e gerenciamento de organizações e projeto institucional são os mais 

suscetíveis à formalização e, portanto, de ser transferido por fronteiras sociais ou culturais. No 

caso da Bósnia e do Kosovo, houve transferência de conhecimento sobre instituições, ou seja, 

instituições foram transferidas e estabelecidas na região, para além dos problemas da falta de 
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legitimidade das instituições do Estado criado a partir da intervenção e para além do problema de 

convivência interétnica, o que, a posteriori, acabaria por minar qualquer tentativa exitosa de 

(re)construção do Estado. Lembrando, por um lado, que as instituições do Estado não só tem de 

trabalhar bem como um todo no sentido administrativo, mas também têm de ser vistas como 

legítimas pela sociedade e que, por outro lado, a participação local é fundamental no êxito dessas 

instituições, nossa preocupação é como amenizar os obstáculos que se impõem a tais objetivos. 

Os partidários da construção de nações precisam enfrentar um histórico extremamente 

problemático nessa área, pois em alguns casos a construção de nações corroeu a capacidade 

institucional dos países. Precisamos examinar o que é e o que não é possível e entender os limites 

daquilo que a ajuda externa pode realizar. Embora a comunidade internacional tenha tido sucesso 

limitado no trato com reconstruções pós-conflitos, seu histórico é muito menos impressionante no 

caso do segundo estágio de reconstrução, em que agentes externos buscam fortalecer instituições 

políticas legitimas e auto-sustentadas que permitam ao governos em questão dispensar a 

assistência externa. Não se tem feito muito progresso na criação de Estados auto-sustentados em 

qualquer dos paises que decidiram reconstruir. As guerras têm sido terminadas, a paz 

conquistada, mas no que diz respeito a “construção de capacidade”, o que se tem visto é a 

“extração de capacidade”. A Bósnia é um caso revelador. Apesar dos pesados investimentos da 

comunidade internacional no Kosovo – ou talvez devido a eles – , o mesmo ocorreu lá. 

Acreditamos que, apesar do mandato de reconstrução civil, política e econômica, a comunidade 

internacional atingiu resultados modestos no processo de democratização porque não conseguiu 

entender a importância das questões identitárias presentes nos dois conflitos e que, portanto, 

permeiam a relação entre as diferentes etnias. Isso quer dizer que, para nós, a abordagem das 

questões identitárias e que levaram aos conflitos são pontos centrais na tentativa de reconstruir o 

Estado nesses contextos.  
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5.2. Direções a seguir: a contribuição da Teoria Política 

 

Frente às dificuldades impostas pelos elementos culturais diante da transferibilidade de 

instituições, Fukuyama apresenta a seguinte indicação: 

(...) é preciso que focalizemos muito mais as dimensões de estatidade que podem ser 

manipuladas e “construídas”. Isto significa concentrar-se nos componentes de 

administração pública e projeto institucional. Também é preciso que nos concentremos 

particularmente nos mecanismos de transferência de conhecimento a países com 

instituições deficientes. Os responsáveis pelas políticas no campo do desenvolvimento 

deveriam, no mínimo, fazer o juramento de Hipócrates, de“não causar dano” e não 

iniciar programas que prejudiquem ou esgotem a capacidade institucional em nome de 

sua construção. (FUKUYAMA, 29005, p. 63-4) 

 

Nosso argumento é que a ênfase nas questões da eficiência administrativa, ou como quer 

Fukuyama, “nas dimensões de estatidade que podem ser manipuladas e construídas”, não é 

suficiente para o êxito do processo de reconstrução estatal. Como Fukuyama, reconhecemos que 

as instituições importam e seu bom funcionamento é fundamental, mas ao contrário do autor, não 

abrimos mão de pensar as questões relativas às “normas, valores e culturas” de determinado 

contexto social, e dentre elas está a questão identitária e a da legitimidade. Propomos, portanto, a 

ênfase na abordagem da questão identitária e na promoção de instituições locais que possibilitem 

o autogoverno, pois elas são essenciais para o processo de reconstrução de Estados.  

Se, de acordo com Fukuyama, os maiores obstáculos para a transferência de instituições 

dizem respeito à legitimação e a fatores culturais, o caminho para a (re)construção do Estado é, 

por um lado, focalizar com mais ênfase as dimensões da estatidade que podem ser manipuladas e 

“construídas”, isto é, os componentes de administração pública e projeto institucional, mas sem 

abrir mão de pensar como fomentar a convivência interétnica e a criação de instituições locais 

que possibilitem o autogoverno. Nos casos analisados da Bósnia e do Kosovo, bem como outros 

da mesma natureza, uma orientação de intervenção que se comprometa a incentivar o 
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autogoverno, a partir da criação de instituições locais legítimas, autosustentáveis e que 

promovam a convivência interétnica e inclusões, parece ser a saída mais promissora. Na ausência 

de demanda interna por instituições e de legitimidade em relação àquelas construídas sem a 

efetiva participação dos agentes locais, devem ser incentivadas a participação dos agentes locais 

na construção de suas próprias instituições. Uma estratégia de abordagem que lida com conflitos 

identitários sem reconhecer que estes existem está com meio caminho andado rumo ao fracasso. 

O mínimo a fazer é, paralelamente à reconstrução da infraestrutura do Estado arrasado pela 

guerra, lidar com as questões de identidade como fundamentais no processo de reconstrução, uma 

vez que somente a partir delas pode-se promover instituições que gozem de legitimidade. 

 As guerras na ex-Iugoslávia exemplificam não somente a demora na intervenção 

internacional devido à falta de vontade política e de interesses nacionais divergentes, mas devido 

à avaliações incorretas e inadequadas das fontes do conflito. Um problema crucial deveu-se à 

percepção errônea do conflito como enraizado em animosidades étnicas que datam do regime de 

Josep Broz Tito, em vez de vê-lo como conseqüência da emergência de líderes nacionalistas que 

agiam em nome da etnia e, em nome de uma suposta identidade, criaram os pretextos para seus 

objetivos políticos.  

No caso Bósnio, o Acordo de Dayton procurou transformar a Bósnia em uma democracia 

liberal supondo que assim reduziria a probabilidade de recorrência do conflito. O preâmbulo da 

nova constituição deixava claro esse objetivo ao afirmar que instituições democráticas 

governamentais e boa administração criam melhores condições para as relações pacíficas no 

interior de uma sociedade pluralista. No corpo da constituição, as partes acordavam que a Bósnia 

deveria ser um Estado democrático que funcionaria segundo as leis e com eleições livres e 

democráticas. Concordavam ainda que apoiariam as liberdades civis de todas as pessoas no 

território bósnio, incluindo a liberdade de expressão, associação, movimento, pensamento, 
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consciência e a religiosa. Mas a reconstrução da Bósnia deve ser feita levando-se em conta não 

somente a questão de sua transição do socialismo ao capitalismo, mas levando-se em conta a 

questão identitária que impõe um nível até onde o processo de (re)construção pode chegar. Ou 

seja, para que a Bósnia torne-se de fato uma sociedade multiétnica, empregos precisam ser 

criados, reformas econômicas favorecendo o setor privado devem ser implementadas, 

investimentos estrangeiros devem ser estimulados, a corrupção e o comprometimento das 

lideranças com o comunismo e o controle de todo o Estado devem ser eliminados, mas é também 

necessário que se resolva o problema identitário e do autogoverno. 

Com o Kosovo a situação é semelhante, embora aqui o êxito em alguns setores em certa 

medida parecem maiores devido ao maior comprometimento dos peacebuilders. As operações de 

peacebuilding ocorridas após 1998 no Kosovo, Timor Leste e Serra Leoa moveram-se 

gradualmente em direção a estratégia da IBL defendida por Roland Paris. Elas dedicaram mais 

atenção e esforços a construção de instituições efetivas e administraram o processo de 

liberalização mais gradualmente do que nas missões anteriores. No entanto, se essa direção 

seguida é bem-vinda, não foi suficiente. Peacebuilders nessas missões mais recentes tem se 

mantido relutantes em comprometerem-se e continuam colocando muita ênfase na liberalização 

rápida em detrimento de adequada institucionalização e da questão identitária onde esta é 

fundamental, como é o caso do Kosovo. O resultado é que alguns dos antigos problemas voltaram 

a ocorrer.  

A estratégia IBL de Roland Paris e sua modificação do Wilsonianismo são de importância 

significativa no contexto das modernas missões de construção da paz e intervenções 

internacionais. Paris está correto quanto à importância da manutenção da expansão dos ideais 

liberais. Apesar deste fato, um dos grandes problemas com a IBL de Paris é que ela não se dedica 

a problematizar a questão identitária e o autogoverno. 
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A linha que perpassa as reflexões de Paris e de diversos autores que se dedicam ao tema 

da reconstrução dos Estados autores defende que, apesar da sombria e grave situação pela qual 

passam os Estados fracassados, é possível pensar em maneiras de recuperá-los. As soluções 

apontadas variam e dependem de uma série de fatores como, por exemplo, a própria compreensão 

acerca do que significa fracasso estatal ou de quais seriam as funções de um “Estado não 

fracassado”. Também acreditamos na possibilidade de reconstrução e nos dedicamos a pensar a 

melhor maneira pela qual essa tarefa pode ser executada. Para auxiliar esse pensamento nos 

moldes em que pensamos pertinente,  recorremos a Teoria Política. O que ela pode nos oferecer? 

Temos disponíveis diversas visões produzidas pela reflexão política desde a Antiguidade 

Clássica. Há no âmbito da história da reflexão política uma ampla diversidade de modelos 

imaginários de sociabilidade. Como diria Lessa,  

Mais do que reflexões dirigidas ao problema específico do poder e aos seus corolários, a 

história da disciplina testemunha a força e a perenidade de um conflito insolúvel de 

imagens de mundos sociais. Imagens geradas por diferentes esforços de invenção 

intelectual, empreendidos ao longo do tempo, sem que cada um deles tenha ficado 

aprisionado em sua circunstância histórica própria e originária. Em outros termos, não 

há, nessa história, passado absoluto, nem futuro que, de antemão, seja impossível. Em 

cada esforço de invenção de imagens de mundo estão sempre presentes invenções 

anteriores que, dessa forma, se desfazem de seus lugares históricos originais. Cada 

invenção, portanto, exige o confronto e a distinção com o que se apresenta como já 

estabelecido. Trata-se de uma forma de fundamentação que impõe a necessidade do 

conflito com outras imagens de mundo. (LESSA, grifos do Autor) 

 

Defendo que voltemos a essa tradição, como um privilégio, para bebermos nela, a fim de que 

assim imaginemos novos mundos possíveis. São as crenças – que compulsoriamente constituem 

os fundamentos dos diversos atos de invenção humanos – que acabam por configurar o mundo 

real da política. 

 Mas a que teoria política recorrer? Para onde devemos seguir? Dentre todas as visões de 

mundo que formam o quadro extenso do pensamento ocidental, para qual olhar mais 

diretamente? A filosofia política contemporânea deixou de lado os tradicionais temas que 
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caracterizaram o pensamento sobre o político, ou os fenômenos assim relacionados, tais como a 

análise conceitual do significado do poder, da soberania e da lei. Estes eram tópicos muito 

populares há trinta anos atrás. A ênfase da filosofia política hoje, caracteristicamente normativa, 

recai sobre os ideais de justiça, liberdade e comunidade, invocados na avaliação de instituições e 

procedimentos políticos e com o objetivo mais abrangente e final de pensar uma sociedade justa, 

livre ou boa. Consciente desses enfoques, que talvez para os nossos propósitos possam revelar-se, 

em algum grau, limitações, propomos uma rápida análise de algumas escolas de pensamento que 

dominam os debates contemporâneos na filosofia política com o objetivo de encontrar uma 

orientação para pensar/orientar a (re)construção dos Estados fracassados, e neles uma sociedade 

justa, livre ou boa. Há uma quantidade notável de trabalhos importantes e de interesse produzidos 

nesse campo que merecem um olhar mais cuidadoso, pois podem auxiliar na difícil tarefa de 

encontrar um norte para sociedades em situação de pós-conflito.
98

 

Desde pelo menos os anos 1970, e mais ainda a partir dos anos 1990, a democracia liberal 

é considerado o sistema institucional mais eficaz para proteger os direitos da pessoa, controlar as 

elites políticas e regular de maneira pacífica os conflitos sociais.
99

 Trata-se, desde então, de como 

atingir a melhor organização possível de democracia liberal. Para isso, é necessário o equilíbrio 

das vontades mediante a definição de condições éticas que permitam a realização de acordos 
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dentro do ambiente democrático. Em último termo, trata-se de solucionar as desigualdades 

sociais sem atentar contra as liberdades individuais. Dentro desse quadro, podemos dividir, para 

fins didáticos, a filosofia política contemporânea em dois grande grupos, no fundo 

essencialmente complementares mais que contraditórios. De um lado, figuram filosofias políticas 

“procedimentais”. Estas têm por objetivo o aprimoramento de regras e procedimentos de 

deliberação que permitam a expressão livre das diferentes opiniões, a competição livre dos 

argumentos e a resolução pacífica das desavenças. Baseando-se na crença iluminista da razão 

humana, pretendem restaurar uma política capaz de superar a oposição de interesses no interior 

da sociedade. O filósofo alemão Jürgen Habermas é um dos mais conhecidos representantes 

dessa concepção que admite também, para fins de classificação, outro autores, em sua maioria 

norte-americanos que sustentam uma abordagem mais pragmática, recusando-se a pensar um 

“bem comum” e focalizando seus esforços em pensar regras que permitam garantir acesso igual à 

liberdade individual, num justo equilíbrio entre liberdade e igualdade. 

O segundo grupo constituiu-se em meados da década de 1980 como reação ao primeiro e 

seus diversos autores estão agrupados sob a bandeira do “comunitarismo”. Para eles, a filosofia 

procedimental comete o equívoco de tomar a vida social toda como um confronto entre interesses 

conflituosos. Para os comunitaristas a sociedade não é uma reunião de indivíduos egoístas, mas 

formada por comunidades unidas por valores comuns. Por isso, teorias que se contentam em 

pensar regras de arbitragem dos conflitos são incapazes de promover uma sociedade solidária e 

unida.
 
 

Há ainda duas outras correntes importantes, reconhecidas pelas críticas que movem ao 

pensamento liberal moderno, representadas pelos “multiculturalistas” e pelos “libertarianos”. Os 

multiculturalistas criticam o que vêem como excesso de individualismo e anseiam por ver mais 

destacado e reconhecido o papel das identidades coletivas no funcionamento da vida social. Já os 
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libertarianistas nutrem uma confiança absoluta no indivíduo, visto como racional e responsável. 

Rejeitam, assim, qualquer forma de intervenção nas esferas por onde circulam os indivíduos. 

Todas essas escolas de pensamento da filosofia política contemporânea informam, por sua 

vez, diferentes teorias da democracia. Tomemos a tipologia de Luis Felipe Miguel
100

. Numa 

tentativa de discutir e contrastar as diferentes teorias da democracia presentes no debate 

acadêmico contemporâneo, o autor as agrupa em cinco correntes principais: pluralismo liberal, 

teoria deliberativa, republicanismo cívico, participacionismo e multiculturalismo. 

A atual concepção liberal de democracia remete à obra de Joseph Schumpeter. O 

economista austríaco procura demolir alguns mitos das concepções clássicas de democracia, tais 

como a presença de cidadãos interessados e bem informados, conscientes de suas preferências no 

mundo da política e desejosos de alcançar o bem-comum. Para Schumpeter, no entanto, esses 

cidadãos não possuem existência real. Formam uma massa incapaz de intervir no processo 

histórico e suscetível de ser manobrada por grupos minoritários (esse último elemento 

remontando às concepções de Mosca, Pareto e Michels). Seu envolvimento na política é mínimo, 

apenas o suficiente para legitimar os direitos das elites políticas em condições de competir para 

governar. Nesse sistema, a democracia é um método, uma maneira de gerar uma minoria 

governante legítima. Os indivíduos possuem “apenas” a capacidade de decidirem quem os 

governará. Estes, os governantes, devem lutar competitivamente pelos votos do povo. O governo 

formado é resultante dessa competição por votos. 

A concepção de democracia de Schumpeter é bastante limitada – muito mais se temos em 

mente a “democracia grega”! –, pois em seus moldes subminimalistas reduz a democracia a uma 

competição por votos que ao final expressam não a vontade da maioria, mas a agregação de 
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vontades pessoais manipuladas. Aos cidadãos comuns cabem a tarefa de votar a cada número de 

anos e obedecer às leis e ordens que imaginam emanar de sua vontade. 

A visão de democracia de Schumpeter é significativamente desencantada. Para ele é 

improvável que a democracia cumprisse com suas promessas fundamentais, tais como governos 

do povo, igualdade política, etc. No entanto, ela influenciou numerosos estudiosos que se 

tornaram muito importantes como Robert Dahl e sua teoria poliárquica que influenciou de forma 

determinante a concepção liberal corrente de democracia. Podemos dizer que, em comum, a visão 

pluralista liberal da democracia sustenta a importância das liberdades cidadãs, da competição 

eleitoral livre e da existência de múltiplos grupos de pressão na sociedade que, através de 

coalizões e barganhas, procuram defender os seus interesses. A idéia de “governo do povo” é 

esvaziada, em alguns casos eliminada, e aos cidadãos comuns cabe formar o governo, não 

governar. 

Os críticos de Schumpeter situam-se basicamente nos que estão em discordância com a 

concepção competitiva do conceito de democracia schumpeteriana. Formam, em sua maioria, o 

grupo dos que defendem uma democracia deliberativa. Acreditam eles na crença da supremacia 

do consenso sobre a competição. Criticam a concepção pluralista-liberal que toma as preferências 

como dadas e esclarecidas. A deliberação seria capaz, através da construção dos interesses 

(vontades e identidades coletivas) e da alteração de preferências, de eliminar a tensão presente 

nos conflitos em benefício da vontade da maioria.
101

 A corrente deliberativa tornou-se ao longo 

das últimas décadas uma das principais alternativas teóricas à concepção de democracia liberal-

pluralista. Sua principal matriz é a filosofia de Jürgen Habermas. Rompendo com a percepção de 
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 No entanto, como mostra o caso Bósnio, certas deliberações podem levar a outros conflitos. Ela nem sempre é 

garantia de legitimação. Por outro lado, a competição eleitoral também pode revelar-se perigosa. Na Bósnia, desde 

1996 são realizadas eleições periódicas e mesmo assim não se pode considerá-la plenamente democrática. A 

existência de eleições não é critério suficiente para considerar um país como democrático. 
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democracia como um método cujo objetivo é agregar preferência pessoais já dadas, imutáveis, os 

democratas deliberativos enfatizam que decisões devem surgir por meio do raciocínio conjunto 

entre iguais. A construção dos interesses, das preferências por meio da esfera pública ocupam 

posição de destaque. Tal construção deve ser feita pela igualdade de participação, aspecto 

relegado na primeira concepção descrita aqui. Teceremos mais comentários sobre a concepção 

deliberativa da democracia e sobre seu mais influente teórico, o alemão Jürgen Habermas, mais 

adiante. Por hora, afirmemos, em resumo, que o objetivo dessa corrente é que as decisões 

políticas sejam frutos de ampla discussão onde todos tenham as mesmas condições de participar, 

apresentando argumentos racionais na busca de um consenso ou, segundo Habermas, de num 

“mínimo universalizável”. 

A vertente dos democratas deliberativos concebem a política como um instrumento 

necessário na busca do consenso.  A política, enfim, não é considerada como um fim em si 

mesmo, e é até vista como secundária. Tal concepção da política difere diametralmente da 

sustentada pelos partidários do republicanismo cívico. Seus maiores expoente, os historiadores 

Quentin Skinner e J.G.A. Pocock retomam os escritos de Maquiavel e Rousseau para valorizar o 

exercício da liberdade não através da esfera privada como entendem os liberais, mas através da 

participação na vida pública. Desse modo, os deveres cívicos estariam acima dos direitos 

individuais, privados, de cada um dos integrantes da comunidade. A ação política, portanto, é 

intrinsecamente ligada ao benefício da coletividade.  

A posição dos republicanistas vai ao encontro de vários aspectos da concepção 

comunitarista. Para os comunitaristas a sociedade não é uma reunião de indivíduos egoístas, mas 

formada por comunidades unidas por valores comuns, fonte de identidade e do bem-comum. Sem 

esse sentimento de partilha de valores comuns e o sentimento de pertencimento a uma 

comunidade, nenhuma sociedade pode existir. A identidade bem como a concepção de bem são 
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geradas na sociedade e só fazem sentidos dentro dela. O ponto de encontro entre as duas 

concepções encontra-se na valorização da história, da cultura, das tradições compartilhadas, da 

sensação de pertencimento em comum seja a uma “polis” (republicanismo cívico), seja a uma 

“comunidade” (comunitarismo). 

Em resumo, para os republicanistas a política deve perseguir o bem-comum. Mas o bem-

comum não é construído como defendem os democratas deliberativos, e sim dado, preexistente. 

Não há espaços para a construção coletivas de preferências, não há comunicação visando a 

formação de um consenso. A participação política, cívica, é, antes de tudo, o maior bem do 

cidadão, pois é ela que confere sentido à ação humana. 

 Já a vertente da democracia participativa também convoca à participação nas questões 

públicas, mas está mais preocupada na ampliação dos espaços de decisão coletiva na vida 

cotidiana. A participação periódica em virtude das eleições é considerada insuficiente. Assim, 

busca resgatar o sentido original – ainda que idealizado – da democracia grega em moldes muito 

mais modernos. Os democratas participativos propõem, então, alternativas que buscam promover 

a qualificação dos cidadãos e incrementar a presença popular na política. 

Talvez a grande vantagem dessa concepção surgida durante as décadas de 1960 e 1970, 

deva-se ao fato de que é ela que mais se aproxima, mais do que as outras anteriores, de um 

modelo institucional implementável. Seus adeptos indicam com razoável nitidez o tipo de 

ordenamento político a ser seguido rumo a construção de um modelo democrático. Sem 

ambicionar um possível retorno a uma democracia direta, os participacionistas propõem um 

arranjo institucional que privilegia o aprimoramento da representação através da educação 

política dos cidadãos. A democracia é encarada como um processo educativo dos cidadãos. 

As influências teóricas dos participacionistas recaem nas obras de Rousseau e John Stuart 

Mill, de onde retomam a idéia de participação política como um processo educativo das 
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qualidades cidadãs. Da participação política sairiam indivíduos mais capazes, conscientes e 

competentes. Por isso, os adeptos dessa corrente entendem que é necessária a ampliação das 

oportunidades de participação e dos incentivos. Reivindicam, portanto, a implantação de 

mecanismo democráticos nos espaços da vida cotidiana, como bairros, locais de trabalho, escolas, 

etc. Autores como Carole Pateman e C.B. MacPherson são os maiores expoentes da vertente 

participacionista. Pateman (1992) defende a implantação de “instrumentos de gestão 

democráticos na esfera da vida cotidiana”. Já MacPherson está mais preocupado com a 

implantação de instituições representativas que acumulem funções deliberativas e executivas. A 

proposta dos autores é tentadora, mas como imaginar, no entanto, em um mundo cada vez mais 

internacionalizado, a resolução de questões importantes a nível local? Além do mais, retomando 

Schumpeter, não demandaria a resolução de grande parte das questões importantes uma espécie 

de conhecimento mais especializado ou técnico ausentes na maioria dos cidadãos comuns? Não é 

excessiva a aposta na disposição das pessoas para o envolvimento político? 

Uma quinta e última vertente teórica é a do “multiculturalismo”, surgida nas recentes 

décadas. Seus adeptos partem do fato de que as sociedades atuais comportam uma variedade de 

grupos de pessoas com estilos de vida e valores diferentes uns dos outros, por vezes mesmo 

conflitantes. A questão é a de como garantir a unidade política e a igualdade de direitos para 

todos, não obstante a heterogeneidade de crenças, costumes e valores presentes. Os grupos são 

relevantes e possuem legitimidade no interior da esfera política. O fato de estarem incapacitados, 

por razões diversas, de exercerem seus direitos, suas capacidades requer que sejam protegidos por 

direitos que lhe garantam, sobretudo, acesso efetivo aos espaços de representação política. Muitos 

dos autores adeptos dessa vertente sustentam a necessidade de políticas reparadoras que incluam 

os grupos marginalizados na arena política, tais como reformas específicas de financiamento e 

apoio à auto-organização, cotas eleitorais, partidárias e parlamentares, etc. 
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Como todas as outras vertentes teóricas, o “multiculturalismo” é também alvo de críticas. 

Dentre as principais estão as que indagam quem determinará os grupos que merecem direitos 

compensatórios. Outra crítica importante que poderíamos lembrar é a de que reivindicando 

direitos pela diferenças os adeptos dessa corrente tomam as identidades específicas como mais 

importantes do que a identidade “ser humano”, mais geral. As pessoas passam, então, a ter 

direitos não devido à condição humana, mas sim à condição de ser negro, homossexual, etc. 

Por outro lado, acontece que milhares de pessoas sofrem o preconceito exatamente por 

causa dessas características. O multiculturalismo procura defender política públicas e direitos 

específicos a culturas diferenciadas sob a alegação de que o Estado é o responsável por permitir a 

reprodução cultural dos grupos minoritários, dominados em número e participação, com o fim de 

que eles não deixem de existir. Nas palavras de um dos seus maiores expoentes, o filósofo 

canadense Charles Taylor, “o multiculturalismo é o direito a uma política da diferença”. 

O multiculturalismo, enfim, tem como fundamento a afirmação das características 

marcantes dos vários grupos sociais presentes numa mesma sociedade. Tais características seriam 

irredutíveis a uma identidade única e suficientes para a ação política. Para os multiculturalistas, 

os grupos são sujeitos de direitos – e não somente os indivíduos, como na posição liberal. 

Da apresentação do panorama geral da filosofia contemporânea conclui-se que as diversas 

vertentes não tem fronteiras demarcadas entre si. Escolas de pensamentos e autores muitas vezes 

se confundem.  Se optamos por seguir a tradição e apresentá-las separadamente foi com o 

objetivo de fazer entendê-las minimamente o suficiente para que buscássemos, dentre elas, uma 

que por suas concepções pode ser pertinente para orientar um pensamento comprometido com a 

reconstrução de países como a Bósnia e o Kosovo e outros que passaram por conflitos 

semelhantes. Trata-se de dotar a (re)construção de um horizonte normativo condizente com uma 
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abordagem adequada das questões identitárias e da legitimidade institucional ou do autogoverno. 

É o que tentaremos fazer na próxima seção. 

 

5.3. A democracia deliberativa como norte teórico 

 

As escolas de pensamento da filosofia política contemporânea têm como um dos pontos em 

comum a valorização do consenso. Este é visto como fundamental para a manutenção da 

sociedade. Não se trata aqui de reificá-lo, uma vez que entendemos que o conflito é inerente a 

qualquer sociedade democrática, seja ele motivado por autoconservação ou reconhecimento. 

Tratando-se de Bósnia e Kosovo, porém, a questão do consenso, melhor dizendo, a tentativa da 

formação de um “mínimo universalizável” como defende Habermas, não deve ser relegada a 

segundo plano. Ao contrário, deve ser a primeira tentativa no objetivo de estabilizar sociedades 

como as daqueles países. Os deliberacionistas, ou procedimentalistas, como Habermas, 

enfatizam, além da liberdade individual característica do liberalismo, a igualdade no debate 

público, a abertura do debate a múltiplas vozes para a formação de um mínimo comum. Para 

auxiliar um norte teórico-normativo nos moldes em que pensamos pertinente para o processo de 

reconstrução em casos que envolvem importantes questões de identidade e legitimidade, 

recorremos ao filósofo alemão Jürgen Habermas, cujos trabalhos podem oferecer promissoras 

indicações sobre como pensar em promover a convivência interétnica e a formação de 

instituições locais com a participação do maior número de agentes locais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

talvez mesmo em Estados em situação de pós-conflito. Habermas é um dos mais conhecidos 

representantes de uma filosofia política de cunho “procedimental”, cujo objetivo é o 

aprimoramento de regras e procedimentos de deliberação que permitam a expressão livre das 

diferentes opiniões, a competição livre dos argumentos e a resolução pacífica das desavenças. 
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Sua orientação filosófica pretende restaurar uma política capaz de superar a oposição de 

interesses no interior da sociedade através de esforços em pensar regras que permitam garantir 

acesso igual à liberdade individual, num justo equilíbrio entre liberdade e igualdade. 

A corrente procedimentalista, a qual Habermas geralmente é ligado, tornou-se ao longo 

das últimas décadas uma das principais alternativas teóricas à concepção de democracia liberal-

pluralista, cujos potenciais desestabilizadores, principalmente em sociedades beligerantes, são 

ressaltados por Roland Paris como mostramos anteriormente. Rompendo com a percepção de 

democracia como um método cujo objetivo é agregar preferência pessoais já dadas, imutáveis, os 

procedimentalistas enfatizam que decisões devem surgir por meio do raciocínio conjunto entre 

iguais, que possibilita a construção dos interesses e das preferências por meio de uma esfera 

pública. Tal construção pressupõe, portanto a igualdade de participação. O objetivo é que as 

decisões políticas sejam frutos de ampla discussão onde todos tenham as mesmas condições de 

participar, apresentando argumentos racionais na busca de um consenso ou, segundo Habermas, 

de num “mínimo universalizável”. A importância atribuída à convivência interétnica e à 

legitimidade das instituições está presente na medida em que, segundo Habermas, 

Aqueles a quem as leis são dirigidas somente podem tornar-se autônomos (no sentido 

kantiano) na medida em que podem ver-se a si mesmos como autores das leis às quais 

estão submetidos como pessoas jurídicas privadas (HABERMAS, 1994, p. 112). 

 

Habermas constrói sua teoria fundando-a no princípio da discussão. O 

“procedimentalismo” habermasiano consiste em reorganizar a vida democrática em torno de 

instituições e regras suficientemente estáveis, o que pressupões legitimidade, para permitir a 

participação arrazoada de todos os cidadãos na decisão pública. Noutros termos, Habermas deseja 

reconciliar o exercício da soberania popular com a exigência constitucionalista de uma 

democracia enquadrada pelo direito. O caráter deliberativo advém do fato de que a teoria 

habermasiana funda-se no plano ético da discussão, do diálogo entre os seres humanos, o que por 
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sua vez pressupõe a necessidade da convivência interétnica. O diálogo entre os cidadãos é o 

próprio coração da atividade política segundo Habermas, e nesse ponto 

“os procedimentos do Estado de direito só têm sentido se fortalecerem realmente a 

prática permanente do debate na sociedade e se resultarem de uma deliberação política 

do povo. É o direito que pode garantir a deliberação e favorecer assim a realização de 

acordos coletivos entre cidadãos.” (NAY, 2008, p. 491) 

 

É essa concepção que deveria ser acrescentada à concepção de democracia liberal 

subjacente nos processos de reconstrução empregados pelas intervenções nos Estados 

fracassados. Isso requer, na prática, não somente privilegiar a construção de instituições 

democráticas eficientes como um processo anterior às práticas liberalizantes, como quer Roland 

Paris, mas também reforçar a importância no tratamento das questões de identidade e 

autogoverno, diretrizes condizentes com a perspectiva habermasiana de vida pública. A proposta 

de Habermas parece-nos ser adequada como um ponto de partida rumo aos objetivos de pensar 

em como promover a convivência interétnica e a formação de instituições locais legítimas em 

sociedades em situação de pós-conflito, típicas dos chamados Estados fracassados. Um de nossos 

maiores desafios, sabemos, é como aplicar essa orientação, fortemente normativa, a sociedades 

beligerantes e verificar ainda como os agentes externos podem contribuir para esses objetivos. 

Vimos que as intervenções têm tomado para si novos desafios, notadamente após o fim da 

Guerra Fria, se esforçando, inclusive, em desenvolver políticas para orientar o processo de 

construção institucional nos Estados fracassados. As mudanças no contexto normativo 

internacional pós-Guerra Fria têm colocado a necessidade de encarar frontalmente os problemas 

colocados pelos Estados problemáticos, o que tem significado a reconstrução das instituições 

internas desses Estados. Para esse fim, a construção de um Estado com base nos ideais 

democráticos liberais é a alternativa mais desejável. De outro lado, intervenções que reforcem a 

necessidade da institucionalização e do trato das questões de identidade e de autogoverno são as 
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que parecem mais promissoras em casos semelhantes aos que estudamos neste trabalho.Esse 

desafio, apesar de complexo, e talvez por isso mesmo, não pode, no entanto, ser deixado de lado. 

É perfeitamente factível que as intervenções assumam essas questões, assim como assumiram as 

concepções de democracia liberal no período pós-Guerra Fria. 

Como demonstrou Melo, existe um processo de institucionalização de um quadro de 

referências presente nas missões e que contêm princípios, normas e procedimentos gerais 

orientadores de suas atividades em diversas áreas. Dentre os valores presente nesse quadro de 

referência está a democracia liberal como a alternativa de modelo institucional mais desejável, 

mas que, no entanto, nem sempre é realizável devido às vicissitudes dos diferentes contextos. 

Segundo a autora, 

As tendências identificadas na construção de um quadro de referência das operações de 

paz abrem espaço para uma discussão sobre o papel das operações de paz na promoção 

da democracia. As principais críticas neste sentido apontam para uma discussão mais 

ampla sobre a contradição entre a essência da concepção de democracia e a sua 

imposição por um ator externo, bem como entre a promoção da democracia pela ONU e 

a falta de accountability da própria organização em relação à população local, nos casos 

em que exerce total autoridade transitória. (MELO, 2006, p. 301) 

 

Ainda segundo a autora, 

 
as experiências das operações de paz na construção de estados pós-conflito têm revelado 

sérios problemas devido às incongruências entre o estabelecimento de um estado 

democrático liberal e as culturas políticas locais. É certo que o Secretariado vem 

enfatizando a necessidade de levar em conta as particularidades dos contextos 

domésticos e adaptar os modelos externos utilizados pela organização às culturas locais. 

Isto deve ser feito, entretanto, observando-se os limites conferidos pelos padrões 

internacionais de direitos humanos e democracia liberal. Assim, o que sugere o discurso 

da burocracia onusiana é que os valores considerados universais continuam se 

sobrepondo às particularidades locais, o que não deve impedir uma maior sensibilidade 

em relação a estas. Ademais, é importante observar que, por mais que a democracia 

liberal tenha se tornado, no pós-Guerra Fria, especialmente no âmbito da ONU, a 

alternativa mais desejável para o desenvolvimento de uma estratégia de construção de 

estados para as operações de paz multidimensionais, isto não garante necessariamente, a 

consolidação da paz nem minimiza, a princípio, as chances de reincidência da violência 

nos contextos domésticos. (...)Mais do que isto, quando a democratização está muito 

mais associada a iniciativas externas do que a um desejo expressado pela sociedade 

doméstica, a fragilidade deste processo é ainda maior, aumentando mais as chances de 

um retrocesso e da reincidência do conflito. (IDEM, p. 301) 

 

 



 133 

Já é tempo de começarmos a pensar em como inserir no quadro de referência que orienta as 

intervenções nos Estados fracassados as dimensões da indentidade e da legitimidade. A 

concepção de democracia deliberativa presente na reflexão de vários autores, dentre eles Jürgen 

Habermas, pode se revelar um ponto de partida promissor para embasar tal esforço. 
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CONCLUSÃO 

 

Discutimos até aqui em que medida as intervenções internacionais no pós-Guerra Fria têm 

contribuído para a (re)construção dos chamados Estados Fracassados, especificamente no tocante 

ao fomento de instituições democráticas, legítimas e autosustentáveis. Vimos que tais 

intervenções, notadamente as multifuncionais ou chamadas também de operação pós-conflito, 

tipo mais comum de peacekeeping empregado desde o fim da Guerra Fria, refletem as normas 

que prevalecem na cultura global, ao priorizar o processo de liberalização nos Estados alvo. O 

que caracteriza essas operações é que todas elas procuraram reconstruir Estados arrasados pela 

guerra tendo como modelo as democracias liberais, sob o argumento de que este é o modelo 

apropriado de organização política doméstica para qualquer Estado.  

 O que percebemos nos casos analisados – Bósnia e Kosovo – foi que, não obstante as 

intervenções internacionais se preocuparem com a dimensão referente à reconstrução 

institucional do Estado, há importantes obstáculos para um final bem sucedido no que diz 

respeito à (re)construção de instituições políticas democráticas auto-sustentáveis em países em 

situação de pós-conflito. Se por um lado as intervenções possibilitaram importantes conquistas, 

tais como a interrupção do conflito armado e a implantação de tratados e acordos, de outro lado 

mostraram que existem importantes limites para sua atuação, podendo, inclusive, prolongar ou 

mesmo agravar a situação nos Estados problemáticos. 

 O estudo de caso revelou que um outro tipo de abordagem das intervenções é necessário e 

este deve considerar duas questões importantes: a questão identitária e a da legitimidade das 

instituições, logicamente onde esses problemas estão diretamente relacionados às causas do 

conflito. Em conflitos onde tais questões estão presentes, abordar de modo mais enfático a 
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promoção da convivência entre diferentes identidades e a formação de instituições que 

possibilitem o autogoverno legítimo são fundamentais para o êxito do processo de reconstrução. 

Aqui lembramos dos casos mais recentes do Iraque e do Afeganistão. 

 Defendemos que as futuras abordagens privilegiem o tratamento dessas questões com a 

mesma ênfase que têm aplicado às questões da eficiência administrativa, ou como quer 

Fukuyama, às “dimensões de estatidade que podem ser manipuladas e construídas”. 

Reconhecemos que as instituições importam e seu bom funcionamento é fundamental, mas não 

abrimos mão de pensar as questões relativas às “normas, valores e culturas” de determinado 

contexto social, e dentre elas está a questão identitária e a da legitimidade, essenciais para o 

processo de reconstrução de Estados.  

 Acreditamos na possibilidade de reconstrução dos Estados fracassados e nos dedicamos a 

pensar a melhor maneira pela qual essa tarefa pode ser executada. Para auxiliar esse pensamento 

nos moldes em que pensamos pertinente, ou seja, considerando as questões da identidade e da 

legitimidade, recorremos à concepção de democracia deliberativa, notadamente como 

apresentada pelo filósofo alemão Jürgen Habermas, cujos trabalhos podem oferecer promissoras 

indicações sobre como promover a convivência interétnica e a formação de instituições locais 

com a participação do maior número de agentes locais, mesmo em Estados em situação de pós-

conflito. Habermas é um dos mais conhecidos representantes de uma filosofia política de cunho 

“procedimental”, cujo objetivo é o aprimoramento de regras e procedimentos de deliberação que 

permitam a expressão livre das diferentes opiniões, a competição livre dos argumentos e a 

resolução pacífica das desavenças. Sua orientação filosófica pretende restaurar uma política 

capaz de superar a oposição de interesses no interior da sociedade através de esforços em pensar 

regras que permitam garantir acesso igual à liberdade individual, num justo equilíbrio entre 

liberdade e igualdade. 
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 Habermas constrói sua teoria fundando-a no princípio da discussão. O 

“procedimentalismo” habermasiano consiste em reorganizar a vida democrática em torno de 

instituições e regras suficientemente estáveis, o que pressupões legitimidade, para permitir a 

participação arrazoada de todos os cidadãos na decisão pública. Noutros termos, Habermas deseja 

reconciliar o exercício da soberania popular com a exigência constitucionalista de uma 

democracia enquadrada pelo direito. O caráter deliberativo advém do fato de que a teoria 

habermasiana funda-se no plano ético da discussão, do diálogo entre os seres humanos, o que por 

sua vez pressupõe a necessidade da convivência interétnica. O diálogo entre os cidadãos é o 

próprio coração da atividade política segundo Habermas. 

 Reforçamos que é uma concepção de democracia deste tipo que deve ser levada a cabo no 

processo de reconstrução de Estados fracassados. Um de nossos maiores desafios, sabemos, é 

como pensar a partir do instrumental oferecido por Habermas, a promoção de convivência 

interétnica e de instituições locais legítimas em contextos tão diversos como os apresentados nos 

chamados Estados fracassados. Aplicar a orientação habermasiana, fortemente normativa, a 

sociedades beligerantes e verificar ainda como os agentes externos podem contribuir nessa tarefa 

consiste em grande desafio. Esse desafio, apesar de complexo, e talvez por isso mesmo, não 

pode, no entanto, ser deixado de lado. 
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