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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as motivações do Development Assistance 

Committee da OCDE em investir, pensar, e atuar em Reforma do Setor de Segurança (RSS) a 

partir dos anos 1990. O DAC atua em diversos países por meio da concessão da ODA, ajuda 

financeira que tem como objetivo o desenvolvimento; ele formulou os principais conceitos da 

RSS e tem papel fundamental, por meio de seus membros, na prática da Reforma em países 

assolados por conflitos. Esta pesquisa parte do pressuposto de que o Comitê tem como meta 

explícita tornar a assistência prestada cada vez mais eficaz, sendo essa eficácia dicotômica: ela 

se refere aos países que a recebem, mas também aos países que doam. Tendo isto em mente, a 

hipótese central deste trabalho é de que os países membros do DAC se voltaram para a RSS 

como um meio para consecução de objetivos próprios na dimensão político-securitária.  A fim 

de testar esta hipótese, o primeiro capítulo deste trabalho, através de bibliografia da Teoria dos 

Regimes, enquadra a prática de ajuda como um Regime Internacional – o Regime da Ajuda –, 

ou seja, como um meio através do qual determinados Estados influenciam o comportamento de 

outros em seu favor, ainda que seja necessário fazer concessões. Apesar da tentativa de 

estabelecer uma narrativa estritamente moral por parte dos policy makers, este regime é 

remontado desde o seu início, no European Recovery Program, mostrando que, desde seus 

primórdios, havia uma intencionalidade por parte dos doadores de influenciar um cenário da 

política e da segurança internacional durante a Guerra Fria. O segundo capítulo mostra como 

as atividades da dimensão securitária, praticadas principalmente nas operações de paz das 

Nações Unidas, foram inseridas dentro do DAC, igualmente respaldadas por uma narrativa 

moral centrada na Segurança Humana. O terceiro capítulo, por meio da observação da vertente 

prática dos membros do DAC em operações de paz de RSS, verifica a possibilidade desta 

atuação ser pautada em interesses individuais, principalmente através da análise mais específica 

da participação de Estados Unidos, Canadá e França no Haiti entre 1993 e 2017, por meio de 

cinco operações de paz. Por fim, a conclusão amarra os resultados de cada capítulo, conferindo 

a validade da hipótese concebida.  

Palavras-chave: Segurança Internacional; DAC/OCDE; Regime da Ajuda; Reforma do Setor 

de Segurança; Haiti. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the OECD Development Assistance Committee’s motivations 

on investing, thinking, and acting on Security Sector Reform (SSR) from the 1990’s on. The 

DAC acts in many countries through the concession of ODA, financial aid whose objective the 

development; it formulated the main concepts of SSR, and has a fundamental role, through its 

members, in the practice of the Reform in countries devastated by conflicts. This research 

departs from the assumption that the Committee has as an explicit aim making the assistance 

provided more and more effective, knowing that this effectiveness is dichotomous: it refers to 

the countries that get it, but also to the countries that donate. Having that in mind, this work’s 

central hypothesis is that DAC member countries have turned themselves to SSR as a means of 

achieving their own objectives in the political-security dimension. To test this hypothesis, this 

work’s first chapter, through Regime’s Theory bibliography, frames aid practice as an 

International Regime – the Aid Regime –, that is, as a means through which certain States 

influence the behavior of others in their own favor, even if it is necessary to make concessions. 

Despite the attempt by the policy makers of stablishing a strictly moral narrative, this regime is 

reassembled since its start, in the European Recovery Program, showing that, since its 

beginnings, there was an intentionality by the donors of influencing a scenario in international 

politics and security during the Cold War. The second chapter shows how the activities of the 

security dimension, practiced mainly in the United Nations peace operations, were inserted into 

DAC, equally endorsed by a moral narrative focused on the Human Security. The third chapter, 

through the observation of the practical side of the DAC members in SSR peace operations, 

verifies the possibility of this acting being based on individual interests, mainly through the 

specific analysis of the participation of the United States, Canada, and France in Haiti between 

1993 and 2017, through five peace operations. Finally, the conclusion ties the results of each 

chapter, checking the validity of the hypothesis conceived.  

Keywords: International Security; DAC/OECD; Aid Regime; Security Sector Reform; Haiti. 
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INTRODUÇÃO 

O artigo 1º da Convenção que fundou a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico1, assinada em 14 de dezembro de 1960 por seus vinte e um 

membros fundadores2, expressa o principal objetivo do recém-formado organismo: 

“Os alvos da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (...) 

devem ser promover políticas designadas: (a) para atingir o mais alto crescimento 

econômico sustentável e emprego e um crescente padrão de vida nos países Membros, 

enquanto mantém a estabilidade financeira, e assim contribui para o desenvolvimento 

da economia mundial; (b) para contribuir com a ampla expansão econômica tanto em 

países Membros como em não-membros no processo de desenvolvimento econômico; 

e (c) para contribuir coma expansão do comércio mundial com base multilateral e não-

discriminatória de acordo com obrigações internacionais.” (OECD, 1961)  

 O artigo 3º desta Convenção estabeleceu os meios para alcançar estes alvos: 

“(...) os membros concordam que eles irão: (a) manter um ao outro informado e 

fornecer à Organização a informação necessária para cumprimento de suas tarefas; (b) 

consulta conjunta em bases contínuas, levar a cabo estudos e participar de projetos 

acordados; (c) cooperar de maneira estreita e onde for apropriado tomar ação 

coordenada.” (OECD, 1961) 

Com base neste documento, pode-se apreender que a OCDE tem como missão expressa 

formular e moldar políticas que promovam seu objetivo maior: o crescimento econômico, tanto 

de seus membros como de não-membros. Por meio do intercâmbio de informações, os países 

formularam, ao longo dos anos, um sistema próprio de dados, estatísticas e análises; sistema 

este que vem pautando a ação conjunta dos membros da OCDE nas últimas seis décadas. Este 

conjunto de informações é o que valida ou invalida políticas voltadas para o desenvolvimento 

econômico; ele avalia o que funciona ou não, estabelecendo quais ações devem ser tomadas. 

Foi assim que a OCDE se tornou um importante ator na construção e “pulverização” de ideias 

(MAHON & MCBRIDE, 2008), uma espécie de think tank internacional cujas formulações são 

muito relevantes no contexto global (Ibid.). 

No que se refere aos Estados-membros, é importante ressaltar que não há na OCDE um 

mecanismo vinculante capaz de lhes impor determinadas deliberações, já que estas são adotadas 

por consenso. É exatamente por este procedimento de tomada de decisão que há entre eles um 

esforço em harmonizar suas práticas. É essencial, entretanto, para este trabalho, destacar como 

 
1 Disponível em: https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-

operationanddevelopment.htm . 
2 Assinaram esta Convenção em Paris, no dia 14 de dezembro de 1960, os seguintes países: a República da Áustria; 

o Reino da Bélgica; o Canadá; o Reino da Dinamarca; a República Francesa; a República Federal da Alemanha; o 

Reino da Grécia; a República da Islândia; a Irlanda; a República Italiana; o Grande Ducado de Luxemburgo; o 

Reino dos Países Baixos; o Reino da Noruega; a República Portuguesa; a Espanha; o Reino da Suécia; a 

Confederação Suíça; a República Turca; o Reino Unido da Grã Bretanha e a Irlanda do Norte; e os Estados Unidos 

da América. 

https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operationanddevelopment.htm
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práticas e conceitos são incutidos no modus operandi de Estados não-membros, mais 

especificamente do Terceiro Mundo global. 

Matthias Schmelzer (2016) interpreta em Hegemony of Growth algo expresso na 

Convenção de 1960. O “D” de “desenvolvimento” presente em sua sigla ganhou um duplo 

significado: desenvolver a si mesmo e aos outros. Na verdade, segundo o autor, o debate acerca 

do desenvolvimento do Terceiro Mundo se tornou protagonista na organização ao longo dos 

anos. Justificados pelo know how fruto da experiência de reconstrução europeia, determinados 

países endereçaram para si a responsabilidade de replicar o caminho do desenvolvimento em 

áreas coloniais e pós-coloniais. De acordo com Schmelzer (2016), 

“para os países industrializados em si, a meta geral para os então chamados de países 

‘subdesenvolvidos’ era o ‘rápido crescimento econômico’, e para atingir esse rápido 

crescimento, esses países precisavam de investimentos massivos, que deveriam ser 

providos pelos países mais ricos da OCDE.” (p. 226) 

Entre estes países mais ricos se formou já em 1960 um grupo ainda mais seleto que a 

própria Organização3: o DAC – Development Assistance Committee4. Atualmente, dos trinta e 

sete membros da OCDE, somente trinta fazem parte do Comitê, sendo ainda mais raro encontrar 

países fora do eixo Estados Unidos-Europa. Este grupo é responsável por definir, graças ao seu 

reclamado pioneirismo, o caminho para o desenvolvimento nos países que ainda não o 

alcançaram; para isso servia também a já mencionada base de dados e informações; era este 

grupo que sabia quais passos dar. Além disso, o DAC seria o responsável por transferir os 

recursos financeiros necessários para execução destes projetos. Estas transferências têm o nome 

de ajuda internacional, cuja prática recorrente tornou a OCDE o principal ator do que é 

conhecido como o Regime da Ajuda5. 

Reconhecer esta prática como um regime internacional é reconhecê-la como imbuída 

em “uma série de princípios, normas, regras, e procedimentos que evolui historicamente” 

(WOOD, 1986, p. 7); é reconhecer ainda que, “ainda que não seja baseada em dominação 

 
3 Conhecida na literatura como “rich man’s club” – clube de homens ricos, em tradução própria –, a OCDE conta, 

atualmente, com apenas trinta e sete membros, em sua maioria europeus, se manifestando como o extremo oposto 

de organismos como a ONU, que possui, hoje, cento e noventa e três membros, representados individualmente na 

Assembleia Geral, e como a OMC, que conta com cento e sessenta e quatro membros. Os membros da OCDE são 

países que já alcançaram certo estágio de desenvolvimento socioeconômico e, em sua maioria, possuem 

backgrounds históricos muito semelhantes, sendo um contraponto a organismos que contam com uma 

multiplicidade de membros, com os mais variados indicadores e processos históricos. Isto não significa igualdade 

jurídica, apenas uma constatação nas diferentes composições das organizações internacionais. 
4 Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, em tradução própria. 
5 A prática da ajuda internacional não é exclusiva da OCDE. Os registros de fluxos destinados ao desenvolvimento 

contam com diversos atores: firmas privadas, bancos de desenvolvimento, alguns poucos países fora do organismo, 

ONGs. A organização, todavia, é o ator principal pois estabeleceu os padrões e regras da ODA, que só enquadra 

seus próprios membros. Os fluxos de outros atores são registrados, mas como não oficiais. 
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territorial direta ou coerção, e que não tenha a mesma influência e impacto em todo lugar, a 

ajuda internacional produz um espaço particular de governança internacional” (FURIA, 2015, 

p. 2); é reconhecer que “o comportamento dos Estados-membros não pode ser explicado sem 

referência a alvos políticos estatais convergentes, normas articuladas, e a adoção de padrões de 

comportamento explícitos” (HOOK & RUMSEY, 2015, p. 57). 

O Regime da Ajuda desenvolvido pela OCDE é centrado no conceito de ODA, a Official 

Development Assistance6, adotado em 1969 como padrão normativo na prática de ajuda 

internacional. Segundo o Development Co-operation Directorate7, a ODA é, atualmente: 

“ajuda governamental que promove e mira especificamente o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar dos países em desenvolvimento. Fluxos de ODA para países 

e territórios na lista do DAC de Receptores de ODA e para instituições multilaterais 

são: i) providos por agências oficiais, incluindo governos de Estado, locais, ou por 

suas agências executivas; e ii) concessionais (por exemplo, subvenções e empréstimos 

em condições preferenciais) e administrados tendo a promoção do desenvolvimento 

econômico e bem- estar dos países em desenvolvimento como principal objetivo.” 

(DCD, 2020, p. 1) 

Furia (2015) destaca que este conceito torna legítima a atuação dos membros do DAC, 

pois contabiliza a ação em ajuda internacional de seus trinta colaboradores – a partir de suas 

agências de desenvolvimento –, assim como de organismos internacionais e atores privados, 

mas exclui muitos países que não se enquadram nos ditames da ODA8. Brasil, China e Índia, 

por exemplo, não são analisados. Tudo o que foge dos critérios normativos estabelecidos, não 

é avaliado pelo Comitê, nem por nenhuma outra instituição, rigorosamente. A partir dos anos 

1980, multiplicou-se o número de programas de desenvolvimento fora da esfera do DAC: países 

comunistas, países da OPEP (WOOD, 1986); ainda assim, hoje, não se pode contabilizar 

precisamente estes fluxos fora da ODA. Trata-se de um sistema criado pela OCDE, para uso da 

OCDE, segundo a autora. Ainda que outros pratiquem ajuda internacional, dentro do Regime 

da Ajuda norteado pela ODA e regido pelo DAC, os países do Development Assistance 

Committee da OCDE são os atores principais. 

Este conceito passou por um processo de evolução ao longo dos anos, e vem sendo 

marco responsável por estabelecer disciplinas comuns entre os membros do DAC, que giram 

em torno de tornar a ODA cada vez mais eficaz. Um exemplo é o aumento cada vez maior do 

 
6 Assistência Oficial ao Desenvolvimento, em tradução própria. 
7 Diretoria de Cooperação em Desenvolvimento, em tradução própria. 
8 O processo de aproximação do DAC com os chamados emerging donors – doadores emergentes, em tradução 

própria – avança muito lentamente. Ainda que a Paris Declaration on Aid Effectiveness – Declaração de Paris 

sobre Eficácia da Ajuda, em tradução própria –, tenha sido assinada em março de 2005 por mais de 100 países, a 

ODA segue sendo um critério de avaliação para os países do DAC. 
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caráter concessionário da ajuda. Segundo o Comitê, transações com objetivo de lucros 

econômicos não são ODA, assim como ajuda militar. Como será visto mais a frente neste 

trabalho, houve um grande esforço na direção de desligar a ajuda prestada dos interesses 

comerciais dos doadores, assim como de evitar o endividamento dos receptores. Outro exemplo 

é a definição dos países elegíveis para receber ajuda: o DAC formula a cada três anos uma lista 

destes países, que conta com os Least Developed Countries9, assim como países de Renda 

Nacional Bruta per capita  baixa e média10. Cabe ressaltar também que, neste conceito, são 

limitadas as atividades que podem ser financiadas pela ODA, devendo estas estar ligadas ao 

propósito de desenvolvimento e bem-estar social11. Ao longo de sua história, muitos foram os 

setores considerados chave para o sucesso da ajuda. 

A partir dos anos 1990, com a mudança no cenário global em virtude do fim da Guerra 

Fria, um movimento dentro do DAC passou a defender que o Comitê deveria reconhecer o 

papel central que a segurança ganhara, dando a esta temática protagonismo no que se referia a 

alcançar o objetivo maior da OCDE (HYNES & SCOTT, 2013). Neste período, passou-se a 

defender dentro do organismo atividades voltadas para a área de segurança como elegíveis para 

ODA. Como veremos ao longo deste trabalho, o Comitê passou a defender que o 

desenvolvimento econômico carecia de um ambiente estável para se proliferar, que tudo aquilo 

que minava a capacidade dos indivíduos de alcançarem este alvo deveria ser combatido. A 

solução para isso seria investir na reformulação dos atores envolvidos em prover segurança, 

orientando-os segundo padrões democráticos e de direitos humanos, a fim de que garantissem 

o ambiente ideal. A este processo a literatura das Relações Internacionais chama de Reforma 

do Setor de Segurança12.  

Cabe ressaltar que, em paralelo à adesão processual das atividades deste campo de 

Conflito, Paz e Segurança, a OCDE se tornou o principal referencial conceitual para o processo 

de RSS. Até os dias de hoje, não há uma definição específica  e universal do que é a Reforma, 

 
9 Países Menos Desenvolvidos, em tradução própria. Lista formulada pela ONU que, atualmente, conta 46 países 

considerados os mais vulneráveis no mundo em termos socioeconômicos. A lista é revisada a cada 3 anos pelo 

Committee for Development – Comitê para o Desenvolvimento, em tradução própria. 
10 A última lista foi atualizada em 2020, e está disponível em: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-

development/development-finance-standards/daclist.htm . 
11 Para os fluxos que, ainda que transferidos para países da Lista do DAC, não se enquadram como elegíveis para 

ODA, o Comitê criou o termo Other Official Flows (OOF) – Outros Fluxos Oficiais, em tradução própria. Conceito 

disponível em: https://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm#OOF . 
12 Embora a OCDE utilize frequentemente “Reforma do Sistema de Segurança” ao invés de “Reforma do Setor de 

Segurança”, neste trabalho o termo a ser usado será o segundo, pois foi o que se popularizou tanto nas organizações 

internacionais quando na bibliografia acerca do tema. Não existe um monopólio acerca do conceito; na África, por 

exemplo, é utilizado o termo “Transformação do Setor de Segurança” (AGUILAR, 2014). 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm#OOF
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mas uma série de documentos e manuais lançados pela organização nos anos 1990 e 2000 é a 

base para toda a discussão acerca da temática na comunidade internacional, assim como o 

parâmetro em seu principal ambiente de prática: as operações de paz das Nações Unidas 

Tendo o contexto descrito em vista, esta pesquisa tem o objetivo de compreender os 

principais motivos que levaram a OCDE, uma organização de caráter, objetivos e meios 

fortemente econômicos, a pensar, investir e atuar em Reforma do Setor de Segurança. Deve ser 

levado em conta, evidentemente, a narrativa oficial da organização, marcada por uma forte 

justificativa moral, todavia, a análise geral da conjuntura traz uma visão mais completa da 

motivação dos membros do DAC. 

A fonte da resposta a esta pergunta parte da aid effectiveness – eficácia da ajuda 

internacional. Desde o Common Aid Effort13, assinado em 29 de março de 1961, é expresso que, 

além de prestar ajuda a nações em desenvolvimento, o DAG/DAC14 teria o objetivo de tornar 

a assistência mais eficaz. Uma análise cronológica do Comitê aponta que por meio da 

harmonização da prática de doadores, criação de indicadores de efetividade, estudos feitos setor 

a setor, e muitas outras iniciativas, esta foi uma busca constante do grupo nos últimos sessenta 

anos (OECD, 2013). O ponto alto foi a Paris Declaration on Aid Effectiveness15 (2005), 

segundo a qual é reafirmado que a eficácia da ajuda é uma “alta prioridade” (OECD, 2005, p. 

4). E o que isso significa? “Administrar a ajuda de modo que maximize seu impacto” (KPMG, 

2011, p. 2); é a medição do sucesso ou do fracasso da assistência; os Estados fornecem ajuda 

esperando, em contrapartida, que as finanças implementadas atinjam ao máximo seus objetivos.  

Esta pesquisa tem como pressuposto que a eficácia tem um duplo sentido: os objetivos 

dos países doadores não são apenas morais e altruístas; não se trata apenas de beneficiar os 

países menos desenvolvidos com fórmulas para o crescimento, já que, até hoje, não existe uma 

correlação absoluta entre ajuda e desenvolvimento (WOOD, 1986). Garantir uma assistência 

eficaz trata também de atingir objetivos e benefícios individuais dos Estados-membros do DAC. 

 
13 Esforço Comum de Ajuda, em tradução própria. 
14 À princípio, estes países foram ajuntados como o Development Assistance Group (DAG) – Grupo de Assistência 

ao Desenvolvimento, em tradução própria –, mas em julho de 1961 foi decidido que o mesmo, sob a égide da 

OCDE, viria a se chamar Development Assistance Committee, o DAC. 
15 A Declaração acerca da eficácia da ajuda foi fruto do Paris High-Level Forum – Fórum de Alto Nível de Paris, 

em tradução própria –, recebeu 26 organizações internacionais e oficiais de desenvolvimento de cerca de 100 

países, além de representantes da sociedade civil e do setor privado, cujo resultado foi uma série de 

comprometimentos tendo em vista aumentar a eficácia da ajuda. Estes comprometimentos giram em torno de cinco 

princípios: a apropriação local, alinhamento a estratégias nacionais de desenvolvimento, harmonização, a busca 

por resultados e prestação de contas mútua (OECD, 2005). Em 2008, estes compromissos foram ratificados em 

Acra, gerando a Accra Agenda for Action (2008) – Agenda de Acra para ação, em tradução própria.  
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Sendo assim, trabalhar-se-á com a hipótese de que o investimento em Reforma do Setor de 

Segurança é não apenas uma solução para a questão do desenvolvimento, mas para dilemas dos 

próprios países doadores.  

A fim de testar essas premissas, duas questões secundárias serão analisadas. A primeira 

é: na gênese do Regime da Ajuda, por que esta prática foi estabelecida? Em que sentido a 

assistência era eficaz? O Capítulo 1 tem a função de responder estas perguntas. Com base no 

referencial teórico dos Regimes Internacionais, o Regime da Ajuda é analisado desde a sua 

gênese em 1947 com o Plano Marshall. Embora os Estados Unidos já tivessem iniciativas de 

ajuda internacional unilaterais, o programa de assistência destinado à Europa Ocidental se 

tratou de algo sem precedentes, em termos de mobilização financeira, e abriu as portas para o 

surgimento de um sistema de governança sustentado, em parceria com os EUA, pelos países 

outrora receptores. 

A literatura dos Regimes permite que a prática da ajuda seja interpretada para além dos 

discursos oficiais, que destacam somente os benefícios dos receptores. Ela admite um peso 

decisivo de interesses individuais dos Estados doadores e a ajuda como um instrumento de 

maximização do poder. Isso não significa dizer também que não há benefícios para os 

receptores, mas entender esta prática como o “dilema do prisioneiro”: não podendo garantir 

com precisão a colaboração do outro, uma pequena concessão precisa ser feita, diminuindo 

prejuízos e maximizando interesses. Antes da Guerra Fria, Estados como os EUA poderiam 

garantir a aliança de países mais vulneráveis pela simples existência de seu poderio bélico. No 

novo contexto internacional, todavia, o poder passou a ser exercido em outras vertentes. 

A próxima questão secundária a ser analisada é a seguinte: a mesma lógica estabelecida 

nos primórdios deste regime, permanece quando o assunto é segurança? Os Capítulos 2 e 3 

respondem a este questionamento em duas partes diferentes. O capítulo 2, reconstitui como as 

atividades voltadas para segurança foram inseridas dentro do Comitê. Embora seus membros já 

atuassem neste setor por meio do financiamento maciço das operações de paz, estes fluxos se 

enquadravam na categoria de Other Official Flows, já que a segurança não era ainda 

compreendida como importante para o desenvolvimento. Esta parte do trabalho mostra como, 

por meio de uma narrativa igualmente altruísta, pautada na Segurança Humana, este cenário foi 

alterado, e a OCDE se tornou o principal formulador acerca da Reforma do Setor de Segurança. 

O capítulo sugere que este pode ser um discurso hegemônico, centrado em neutralizar ameaças 

transnacionais. 
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No capítulo 3, estas ponderações são levadas ao campo prático, por meio da análise da 

ação dos países membros do DAC em operações de paz focadas em RSS, mais especificamente 

da participação de Estados Unidos, Canadá e França em cerca de duas décadas de intervenção 

no Haiti. Assim como a ODA é bilateral, este capítulo aponta como a atuação prática destes 

países não é da organização no geral para um Estado, mas são exercidas individualmente por 

seus membros, correspondendo a questões geográficas, políticas e securitárias. A escolha pelo 

Haiti se refere ao fato de que ele é o único Least Developed Country das Américas, e desde o 

princípio figura na lista de receptores da ODA do DAC. Marcado por décadas de conflitos, o 

país serviu como o maior laboratório da prática de RSS até hoje: já foram seis operações desde 

1993, cujo objetivo expresso sempre foi modernizar o setor de segurança do país.  

Por fim, a conclusão amarra os resultados obtidos tendo em vista atribuir validade ou 

não à hipótese aqui apresentada.  

Há dois aspectos teórico-conceituais importantes para a continuação desta leitura: o 

primeiro é o fato de que este trabalho não se trata de medir a eficácia da ajuda internacional, 

mas de uma tentativa de compreender melhor o que ela significa dentro da OCDE; o segundo 

é a escolha pelo uso do termo “Reforma do Setor de Segurança” ao invés de “Reforma do 

Sistema de Segurança”. Embora este último tenha sido o termo usado pela OCDE em suas 

publicações acerca do tema, o primeiro foi o que se popularizou tanto entre os referenciais 

teóricos da área quanto pela comunidade internacional. O uso de “sistema” pelo DAC visa 

refletir a natureza multisetorial do aparato de segurança, destacando, particularmente, que ele 

não está limitado apenas à Defesa e Forças Armadas (HÄNGGI & SCHERRER, 2007).  
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CAPÍTULO 1 

O Desenvolvimento do Regime da Ajuda: do Plano Marshall à OCDE. 

 

 Existe hoje, no sistema internacional, um modelo de governança de países 

desenvolvidos sobre nações em desenvolvimento denominado, pela literatura, como Regime da 

Ajuda. Uma definição objetiva deste termo pode se expressar na ideia de que que parte das 

interações entre países ricos e pobres são regidas por um conjunto de instituições sociais – 

acordos, princípios, normas, regras, procedimentos e programas (LEVY, YOUNG & ZÜRN, 

1995 apud MACHADO & SANTOS, 2009), cujo foco é dar/receber ajuda internacional. A 

trajetória descrita neste capítulo aponta para o fato de que o Regime da Ajuda, assim como os 

Regimes de forma geral, não são instituições sem ontologia definida: eles são criados por 

Estados, e não de maneira espontânea, mas como resposta a desafios históricos dados, 

possuindo objetivos e alvos definidos. O Regime que nos propomos a estudar e debater teve 

suas origens no Programa que ficou conhecido como Plano Marshall.  

 É uma discussão corriqueira acerca deste projeto econômico americano a busca por 

desvendar o que levou os Estados Unidos a destinarem bilhões de dólares aos aliados da Europa 

Ocidental, e o que leva a prática da ajuda a se manter viva até os dias atuais através, 

principalmente, da ação da OCDE16. O que move o estudo deste Regime é a seguinte questão: 

por que eles doam? Este debate, já desde o Plano Marshall, gira em torno da eficácia da 

assistência prestada – aid effectiveness17 –, ou seja, sua capacidade de produzir os efeitos 

almejados. Por um lado, existem os que buscam firmar um link entre ajuda e desenvolvimento, 

tentando justificar moralmente que prestar assistência é vital para tirar os receptores de um lugar 

de obscuridade econômica, e por isso eles doam; de outro lado, entretanto, estão os que 

destacam a ajuda como algo interessado, ou seja, a assistência como instrumento de consecução 

de objetivos políticos e econômicos por parte dos doadores. 

 
16 Ainda que a ajuda internacional não seja praticada exclusivamente pela OCDE, esta instituição se tornou a 

principal referência para tal atividade. A Organização foi responsável por criar as regras e padrões do que é e do 

que não é ajuda, dentro do sistema de governança ocidental, através da ODA – Official Development Assistance; 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento, em tradução própria. Aqueles atores que não se enquadram nos ditames 

estabelecidos, não são enquadrados como doadores oficiais. Ainda que haja alternativas contra-hegemônicas – que 

serão apresentadas mais a frente neste capítulo –, nenhuma delas tem o volume e relevância do sistema organizado 

pela OCDE. 
17 Eficácia da ajuda, em tradução própria. 
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O objetivo deste capítulo é reconstituir a história do Regime da Ajuda desde seus 

primeiros momentos no final dos anos 1940, até a sua consolidação nos anos 1960 na OCDE. 

A análise dos discursos e práticas iniciados em 1947 deram luz a um design institucional no 

cenário da ajuda internacional que permanece por décadas, e sua análise é essencial na 

compreensão do dilema atual da eficácia na Reforma do Setor de Segurança. O capítulo se 

subdivide nas seguintes seções. 

 A primeira discute o que são os Regimes internacionais, o que é o Regime da Ajuda. Os 

Regimes não foram criados no pós-Segunda Guerra Mundial, mas foi neste contexto em que 

ganharam maior relevância. A via do enfrentamento era comum na consecução de objetivos 

políticos antes deste fato histórico, mas a evolução do fenômeno da guerra tornou as instituições 

internacionais o principal palco para as relações de poder entre os Estados. A Teoria dos 

Regimes expande uma interpretação apenas moral dos fatos, muito comum ao se abordar um 

tema como a ajuda internacional a países devastados por guerras, conflitos e miséria, e ressalta 

a possibilidade de uma intencionalidade por parte dos doadores. Embora a ajuda internacional 

traga ganhos aos países receptores, a teoria dos Regimes aponta para interesses não apenas 

altruístas.  

 A segunda seção tem como objetivo analisar o Plano Marshall a partir da ótica dos 

Regimes, especialmente a ideia de “troca de presentes” explicitada por Furia (2015). A ajuda 

foi ofertada sob um modelo de condicionalidades: os EUA, sempre referidos como doadores, 

fizeram exigências com as quais os europeus, sempre referidos como receptores, tiveram que 

se comprometer e buscar ao longo dos quatro anos do programa. A análise de um exemplo 

empírico corrobora a necessidade de estudar a ajuda internacional para além das lentes da 

moralidade, além de já mostrar o estabelecimento de um padrão na relação doador-receptor. 

 A terceira seção aborda especificamente a Organização para Cooperação Econômica 

Europeia, a OCEE. Este organismo foi o gestor dos recursos do Plano Marshall, mas acima 

disso foi responsável por institucionalizar uma série de práticas, métodos e regras que se 

mantiveram presentes em sua sucessora, a OCDE. Além disso, dentro dos marcos da OCEE já 

se encontravam elementos que apontavam para a recuperação dos europeus não apenas para 

evitar o colapso econômico, mas para dividirem o fardo da ajuda internacional com os Estados 

Unidos em um futuro próximo. 

 A quarta seção aborda a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

mais especificamente, seu Comitê responsável por gerir a prática da ajuda: o DAC, desde sua 
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criação em 1960/1961 até o final da Guerra Fria. Poucas práticas mudaram na transição OCEE-

OCDE, contudo nos marcos da nova organização o desenvolvimento ganhou mais relevância, 

se tornando sua principal atividade, e sua amplitude transbordou das questões estritamente 

europeias: o DAC, legitimado pelo sucesso da experiência do Plano Marshall, passou a gerir a 

prática da ajuda a nível global, sendo o responsável por lançar padrões, objetivos e conceitos 

basilares e aderidos internacionalmente. 

 

1.1 | O Regime da Ajuda 

 O Plano Marshall (1947) foi um marco importante para o campo das Relações 

Internacionais. Ele representou a consolidação de uma política externa mais intervencionista 

por parte dos Estados Unidos, sendo o estopim para a cooperação europeia por meio de suas 

condicionalidades. Suas propostas e medidas serão discutidas mais detalhadamente na próxima 

seção, contudo, para este trabalho, é necessário levar em conta que o European Recovery 

Program18 deu início a uma nova forma de governança entre os Estados, segundo o qual, por 

meio da cooperação em ajuda internacional, os Estados envolvidos buscariam alcançar seus 

interesses. Esta nova zona de relações é conhecida pela bibliografia como “Regime da Ajuda”. 

 O Regime Internacional é uma teoria sem a qual, segundo Barry Eichengreen (1995), 

este novo modelo de relações e de instituições não pode ser compreendido. Os paradigmas 

tradicionais de análise em RI não são capazes de abarcá-lo. Tanto o Realismo quanto o 

Liberalismo foram identificados e caracterizados como duas correntes teóricas principais das 

relações internacionais após a Grande Guerra. Altamente influenciados pelo pensamento 

positivista19, ambos buscavam estabelecer respostas que fossem invariáveis, imutáveis e 

inquestionáveis; verdadeiros axiomas da disciplina. A primeira escola defende que os Estados 

são atores de natureza egoísta e centrados nos próprios interesses, por isso o conflito entre eles 

seria algo inevitável e sempre inerente às relações internacionais. A segunda prevê a 

cooperação, pautada mais na justiça do que no poder, centrada em valores morais existentes a 

 
18 Programa de Recuperação Europeia, em tradução livre. O ERP, conhecido popularmente como Plano Marshall, 

foi a inciativa lançada pelos Estados Unidos em 1948 para a transferência de assistência financeira tendo em vista 

a assistir a recuperação da Europa Ocidental no pós-guerra. 
19 Corrente filosófica surgida na França no início do século XIX, que marca o nascimento das Ciências Sociais. 

Segundo suas principais ideias, os fenômenos sociais podem e devem ser analisados como os fenômenos 

analisados pelas ciências naturais: despidos de valores, de modo imparcial e neutro. Essa seria a única forma de 

saber verdadeiro possível, sendo capaz de validar teorias universalizantes. Auguste Comte e Émile Durkheim são 

dois de seus principais pensadores. O positivismo serviu como amparo metodológico para as primeiras teorias de 

Relações Internacionais, legitimando a formulação de conceitos e visões acerca dos Estados e do sistema 

internacional totalizantes. 
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priori cuja prática seria essencial para a consecução daquilo que Immanuel Kant (1989) 

denominou de “Paz Perpétua”. Admitia-se o ethos competitivo dos Estados, mas eles seriam, 

acima disso, seres racionais e, por isso, optariam pela cooperação para promover interesses 

comuns entre si, evitando o conflito. 

 O ex-presidente americano Woodrow Wilson tentou estabelecer essa via de cooperação-

moral, por meio de seus 14 Pontos20, a fim de solucionar as intempéries geradas pela Primeira 

Guerra Mundial e, através da Liga das Nações21 22, impedir a eclosão de novos conflitos. O 

advento da Segunda Guerra Mundial esvaziou esta linha de argumentação e deu aparente 

“vitória”23 aos Realistas. 

O aparente triunfo durou apenas até o fim da II Guerra. Os danos e caos sem 

precedentes, causados por este segundo grande embate, tornaram os esforços em firmar a 

interação entre os Estados mais intensos. A busca pela via cooperação se tornou a obsessão dos 

grandes estadistas do período tendo em vista evitar que uma nova guerra se sucedesse. A 

primeira iniciativa foi a criação em 1945 da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu 

como os seus objetivos no artigo 1º de sua Carta: 

 
20 “14 Pontos de Wilson” é o nome dado ao discurso do presidente americano Woodrow Wilson realizado em 8 de 

janeiro de 1918 frente ao Congresso dos EUA, ainda durante a I Guerra Mundial, tendo em vista apresentar sua 

proposta para um acordo de paz no pós-conflito. Os quatorze tópicos abordados por Wilson promoveram os 

seguintes temas: a publicização dos acordos internacionais, o livre comércio, a democracia, a autodeterminação 

dos povos e a criação de uma associação de nações, que veio a se tornar a Liga das Nações. 
21 A Liga das Nações, fundada em 1920, foi a materialização dos ideais wilsonianos, em especial, de seu décimo 

quarto ponto: a criação de um organismo entre os Estados pautado na segurança coletiva e solução pacífica de 

controvérsias. Com uma estrutura semelhante à da atual ONU, a Liga possuía três órgãos principais: o Conselho, 

que contava com quinze participantes, sendo três permanentes – França, Reino Unido e União Soviética –; a 

Assembleia, formada por representantes de todos os países membros; e o Secretariado. Segundo Jackson & 

Sorensen (2013), apesar dos esforços, o idealismo materializado na organização internacional não foi capaz de 

frear os ímpetos e agressividade de alguns Estados: a Alemanha a abandonou em outubro de 1933, nove meses 

após Hitler se tornar chanceler; poucos meses antes, em março, o Japão se retirou por manter a ocupação da 

Manchúria; a URSS foi expulsa em dezembro de 1939 por conta da guerra contra a Finlândia. Segundo os autores, 

o esvaziamento da Liga das Nações já fora decretado desde a sua fundação, visto que o Congresso dos EUA não 

ratificou a entrada do país na mesma, fazendo com que o organismo não contasse com o engajamento do principal 

país naquele contexto. 
22 Annalisa Furia (2015) destaca que o sistema de mandatos na Liga das Nações é o principal antecedente, em 

termos organização coletiva, das práticas de ajuda que se institucionalizaram no pós-Segunda Guerra Mundial. As 

nações consideradas “avançadas” exerciam tutela sobre ex-colônias e impérios derrotados, considerados em 

desvantagem na escala de desenvolvimento. Segundo a autora, “o sistema de mandatos era uma expressão genuína 

da missão civilizatória colonialista, com seus alvos pedagógicos e educacionais, a velha narrativa evolutiva, 

ambições modernizantes e paternalismo generalizado” (FURIA, 2015, p. 10). 
23 A disciplina de Relações Internacionais se refere aos “Grandes Debates” como o confronto de ideias de Escolas 

de pensamento distintas acerca do sistema internacional. Ao confronto travado entre os Realistas e Liberais entre 

os anos 1930 e 1940 foi conferido o título de “Primeiro Grande Debate”. Autores com perspectiva crítica acerca 

destas correntes não enxergam um embate real entre ambas; estes seriam face da mesma moeda, por 

compartilharem da mesma raiz ontológica, epistemológica e por terem um compromisso político em comum com 

o hegemon, ainda que não assumido. 
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“1. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, 

medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra 

qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os 

princípios da justiça e do direito internacional, 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 respeito ao princípio de igualdade de 

direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao 

fortalecimento da paz universal; 3. Conseguir uma cooperação internacional para 

resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou 

humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião; e 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses 

objetivos comuns.” (ONU, 1945, p. 5-6) 

 Em seus discursos, os signatários da Carta de São Francisco definiram como foco 

coletivo a manutenção da paz, tendo os princípios e normas do Direito Internacional como 

parâmetro para solução pacífica de qualquer animosidade que pudesse ameaçar este status 

novamente24;  dentro destes marcos jurídicos, os Estados buscariam cooperar entre si para 

eliminar fatores de hostilidade, garantindo a estabilidade no sistema internacional. Esta 

cooperação passou a se suceder por meio de múltiplos arranjos, formados em diversas áreas: 

economia, comércio, segurança, meio-ambiente, desenvolvimento etc. Neles, os membros 

passaram a alinhar seus comportamentos, assumindo práticas e costumes padronizados, tendo 

em vista corrigir falhas sistêmicas. A estes arranjos a literatura das Relações Internacionais deu 

o nome de “Regimes”.  

 A Teoria dos Regimes Internacionais é defendida por Eichengreen (1995) como a 

melhor lente para compreender a ajuda estrangeira. A maior vantagem desta análise é a leitura 

além do discurso. A maior parte dos representantes políticos no pós-Segunda Guerra promove 

estas instâncias de negociação e padronização de comportamentos como capazes de reduzir as 

incertezas e riscos da anarquia, mantendo a narrativa moral de Woodrow Wilson e a 

racionalidade como fator primordial. Esta nova matriz teórica, entretanto, alinhada à Escola 

Neoliberal das RI, passa a levar em conta o poder e os interesses como fatores explicativos de 

porque os Regimes são criados e de porque os Estados se submetem a eles. 

 
24 Uma análise de toda a conjuntura que precedeu a Segunda Guerra Mundial afasta a análise acerca do conflito 

do senso comum de que um evento isolado – o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando – foi sua 

causa principal. Havia um cenário prévio de disputas econômicas e políticas, um contexto social e ideológico, que 

sedimentaram um sistema de alianças políticas que deu luz ao embate. Na ideia apresentada pelos policy makers, 

quanto menores fossem essas incertezas, menores seriam as chances de outras guerras. 
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 A obra basilar “Power and Interdependence”25, de Robert O. Keohane e Joseph S. Nye 

(1989), é fundamental para compreender a análise acerca destas instituições26. Para os autores, 

os Regimes seriam a principal arena em que se daria um novo modelo de relações nomeadas 

como interdependentes. Esta interdependência não seria pautada, como apresentado acima, em 

fatores morais, ou em uma igualdade jurídica que não leva em consideração assimetrias, mas 

no poder; não um poder conceituado como no realismo, mas interpretado de maneira mais 

ampla e coerente. 

 No Realismo, o poder era praticamente um sinônimo de capacidade militar, que 

receberia na análise das relações entre os Estados um valor excessivo sem levar em conta os 

processos gerados a partir dela, segundo os autores. A proporção quantitativa de poder – 

capacidade militar – determinaria o arranjo do cenário internacional; aqueles dotados de mais 

capacidade teriam maiores chances de fazer valer seus interesses, principalmente pelo confronto 

e implementação da força. Com a evolução do fenômeno da guerra – advento das armas 

nucleares e seu avanço –, todavia, ainda que um Estado fosse superior militarmente, uma 

ofensiva poderia ser tão custosa que não valeria a pena, nem pelos mais essenciais dos objetivos. 

Esta mudança de contexto, torna uma leitura do poder como reflexo exclusivo do poderio 

militar ineficiente para interpretar uma realidade em que o processo de barganha se torna 

central. 

 Quando simplesmente iniciar um conflito se torna uma alternativa danosa aos próprios 

interesses do Estado, as negociações entre as unidades se tornam muito relevantes, e outros 

fatores além de armamentos e soldados se tornam essenciais para a consecução de objetivos. O 

poder em Keohane e Nye (1989) se torna algo mais amplo que entre os teóricos tradicionais, ao 

englobar “a habilidade de um ator de levar outros a fazer algo que de outra maneira não fariam 

(e por um custo aceitável para o outro ator). O poder pode ser concebido em termos de controle 

de resultados.” (KEOHANE & NYE, 1989, p.10). O poder contido pelos Estados ainda conta 

com um papel primordial dos meios militares, contudo, outros recursos são incluídos na busca 

pelos alvos traçados: meios econômicos, a opinião pública, aliados políticos etc. 

 Os pensadores levam em consideração que as capacidades são diferentes: elas geram 

hierarquias e posicionam os Estados em níveis diferentes no contexto internacional, portanto o 

 
25 Poder e Interdependência, em tradução própria. 
26 Instituições não são sinônimos de organizações internacionais; elas são definidas por Robert O. Keohane (1989, 

p. 3) como um “conjunto de regras (formais e informais) persistentes e conectadas que prescrevem papeis 

comportamentais, constrangem atividades e moldam expectativas”.  
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estado de interdependência não se dá em igualdade, mas em desigualdade, por isso os autores 

denominam este contexto de “interdependência assimétrica” (KEOHANE & NYE, 1989, p.10), 

segundo a qual, os Estados menos dependentes possuem maior controle sobre os outcomes das 

negociações, sendo “campo de batalha” os Regimes internacionais. Keohane e Nye (2012) não 

formulam um conceito preciso do que eles são, mas os apontam como arranjos governamentais 

que, por meio da criação e aceitação de regras, práticas e instituições em áreas específicas27, 

regulam as relações transnacionais e a forma como a interdependência se dá. Os autores usam 

o termo “fatores intermediários” (KEOHANE & NYE, 2012, p.18) para apontá-los como 

agentes que conectam o poder dos Estados em todas as suas dimensões e os resultados 

esperados das barganhas e negociações. 

 O conceito de Regime é explicado com maiores detalhes no que se desenvolveu em 

1982 na edição especial do 36º volume da International Organizations28 (1982), cinco anos 

após a publicação da primeira edição de “Power and Interdependence” (1977). Não há um 

senso comum na bibliografia sobre quem utilizou o termo pela primeira vez (MACHADO & 

SANTOS, 2009), embora Steven W. Hook e Jessie G. Rumsey (2016) rastreiem as primeiras 

análises destas novas atividades até Ernst Haas e John Ruggie em 1975, no contexto de 

transferência de tecnologias. Nesta special issue, todavia, uma série de pensadores de diversas 

áreas julgaram necessário lançar um conceito basilar para que as análises tivessem um ponto de 

partida. A literatura se refere a este momento como um “consenso”29. 

 
27 É importante ressaltar o fato de que os Regimes correspondem a múltiplos nichos. Existem procedimentos e 

normas específicos em diversos segmentos das relações internacionais e, por meio delas, Estados em posição de 

menor dependência nesta relação de assimetria descrita pelos autores governam Estados mais dependentes. 

Machado e Santos (2009) dão exemplos de algumas áreas: a área de segurança, por exemplo, é regida, entre muitos 

outros tratados, pelo Tratado de Não-Proliferação, o TNP: Estados dotados de capacidade nuclear exercem um 

congelamento de poder ao conter a produção desta classe de armamentos limitando os que já possuem e impedindo 

os que ainda não a têm de iniciarem suas produções; a área de economia, conta com instituições como a OMC e o 

FMI para fazer valer princípios de liberalização comercial e estabilidade financeira. Assim funcionam diversos 

outros campos, como o meio ambiente, o transporte marítimo e o desenvolvimento, que trabalharemos neste 

capítulo. 

28 Revista acadêmica com primeira publicação datada em fevereiro de 1947. Ela é descrita como um trabalho “que 

cobre todo o campo dos assuntos internacionais”, tratando de temas como “políticas externas, relações 

internacionais, economia política internacional e comparativa, economia, políticas de segurança, disputas e 

resoluções ambientais, integração Europeia, padrões de aliança e guerra, resolução de conflito e barganha, ajuste 

e desenvolvimento econômico, e movimento de capital internacional”. Associada à corrente liberal/neoliberal das 

RI, a revista teve como editores nomes como Peter Gourevitch, Robert O. Keohane e Stephen D. Krasner. 
29 Em outubro de 1980, na cidade de Los Angeles, e em fevereiro de 1981, em Palm Springs, foram sediadas duas 

conferências às quais compareceram cientistas políticos, economistas e juristas, pensadores das Relações 

Internacionais de correntes teóricas diversas, tendo em vista alinhar ideias, rascunhos e noções em torno dos 

Regimes Internacionais, como relata a matéria de frente da edição (INO, 1982). Não contribuíram com o trabalho 

apenas autores neoliberais: Susan Strange (1982), realista e uma das maiores críticas da Teoria dos Regimes, se 

referiu ao conceito como “inútil”; John Gerard Ruggie (1982), construtivista, delatou uma rigidez positivista na 
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O responsável pela formulação foi Stephen Krasner (1982), que publicou o seguinte 

postulado: 

“Os Regimes podem ser definidos como princípios, normas e regras implícitos ou 

explícitos e procedimentos de tomada de decisões de determinada área das relações 

internacionais em torno dos quais convergem as expectativas dos atores. Os princípios 

são crenças em fatos, causas e questões morais. As normas são padrões de 

comportamento definidos em termos de direitos e obrigações. As regras são 

prescrições ou proscrições especificas para a ação. Os procedimentos para tomada de 

decisões são práticas predominantes para fazer e executar a decisão coletiva.” (p. 186) 

 Ele aprofunda sua definição ao prescrever como os Regimes operam. Remontando uma 

forma metodológica clássica na Ciência Política, o autor os apresentou como “variáveis 

intervenientes localizadas entre variáveis causais básicas (na maioria das vezes, poder e 

interesses) e resultados e comportamentos” (KRASNER, 1982, p. 189). Esta alusão abrange o 

entendimento de “fatores intermediários” em Keohane e Nye (2012). 

Em Guide to Methods for Students of Political Science30, de Stephen Van Evera (1997), 

a definição desses termos é mais clara: a variável causal básica de Krasner é a variável 

independente, “uma variável que enquadra o fenômeno causal” (VAN EVERA, 1997, p.10), 

mas que não é causada por ninguém. Segundo o autor, a variável independente gera a variável 

dependente, “uma variável que enquadra o fenômeno causado” (VAN EVERA, 1997, p.11), 

equivalente aos resultados e comportamentos em Krasner. Esta relação, todavia, será direta ou 

indireta. Se for gerada da segunda maneira, a variável independente produzirá primeiro uma 

variável interveniente, “um fenômeno interventor (...) causada pela V.I. e causadora da V.D.” 

(VAN EVERA, 1997, p.11). Os cenários podem ser descritos pelas equações a seguir: 

 

Figura 1 – Relação Variável Independente/Variável Dependente 

 

 

Figura 2 – Relação Variável Independente/Interveniente/Dependente 

 

 

 
análise dos Regimes e afirmou sua ineficiência no estudo dos Regimes econômicos, propondo um novo modelo 

de análise. 
30 Guia para Estudantes de Ciência Política, na versão traduzida para o português. 
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O consenso basilar31 alcançado pelos contribuidores da International Organizations e 

exposto por Krasner é de que os Estados, baseados em seus interesses e em seu poder – na 

definição de Keohane e Nye (2012) – seriam capazes de produzir e validar princípios, normas, 

regras e procedimentos em determinada área das relações internacionais, aos quais outros 

Estados, com menos meios de fazerem valer seus interesses, adeririam, moldando-se a um 

comportamento e se alinhando aos objetivos dos primeiros. Isto se daria por meio das tais 

concessões de “custo acessível” (KEOHANE, NYE, 2012, p. 10) aos Estados mais 

independentes, e ao mesmo tempo vantajosas aos mais dependentes. Os Regimes são 

apresentados como uma forma indireta de exercício de poder e de maximização de interesses 

em um mundo onde a via da negociação superou a via da confrontação, tendo como objetivo 

gerar um comportamento específico; os Regimes teriam o papel de mitigar os efeitos diretos da 

variável independente sobre a dependente. 

Seguindo esta lógica, a bibliografia acerca da ajuda internacional defende que, a partir 

do Plano Marshall se desenvolveu um modo de governança pautado em concessões por parte 

de Estados desenvolvidos para a promoção do desenvolvimento em Estados que dele 

careceriam, e a submissão à normas práticas por parte dos receptores tendo em vista acessar a 

ajuda disponibilizada. O ERP32 foi o primeiro passo para o estabelecimento do que os autores 

denominam de “Regime da Ajuda”, que alcançou o seu ponto máximo através da OCDE, 

especialmente do Development Assistance Comittee.33 O plano de ajuda americano destinou 

 
31 O termo consenso não deve ser compreendido como o fim da discussão acerca dos Regimes. Ao contrário disso, 

esta formulação mapeou pesquisas e os diferentes posicionamentos frente ao real peso dos Regimes, além de ter 

aberto a discussão dentro da Escola Neoliberal sobre a precisão efetividade do conceito de Krasner. Hasenclever, 

Mayer & Rittberger (1997) mapeiam ambos os debates levantados. O primeiro fala do grau de institucionalismo 

existente nos Regimes, ou seja, em que grau os Regimes realmente exercem influência sobre o comportamento 

dos autores. Os autores dividem os argumentos em três grupos: o power-based, que defende um peso ínfimo dos 

Regimes; o interest-based, que defende um peso moderado; e o knowledge-based que defende um alto grau de 

institucionalismo. Esses grupos já aparecem em Krasner (1982), mas sob as nomenclaturas de perspectivas 

estrutural-convencional, estrutural-modificada e grociana. Em outras leituras aparece simplesmente atrelado às 

escolas neorrealista, neoliberal e cognitivista. Hansclever, Mayer e Rittberger (1997) também mapeiam o segundo 

debate citado, que busca uma revisão do conceito de Krasner; este vem principalmente de autores neoliberais, mas 

outros pensadores identificados com outras correntes, como Ruggie, também buscam reformulação. Segundo os 

autores: “era inevitável aos pesquisadores notar um grau desconfortável de imprecisão associado com vários 

elementos desta definição, o que poderia inibir a acumulação de conhecimento sobre os Regimes no longo prazo. 

Dois aspectos deste problema, em particular, receberam atenção entre os analistas dos Regimes (...) O primeiro se 

refere ao significado exato e o relacionamento mútuo dos quatro componentes do Regime: qual critério confiável 

os estudantes dos Regimes têm para distinguir princípios, normas, regras e procedimentos de um Regime? E por 

que precisamos de uma construção tão complexa? O segundo, e mais fundamental, problema de interpretação 

surge da frase ‘em torno dos quais convergem as expectativas dos atores’, junto com a questão de quando podemos 

dizer que uma regra (ou outro componente do Regime) existe em determinada área” (HANSCLEVER, MAYER 

& RITTBERGER, 1997, p. 11). 

 
32 Sigla para European Recovery Program. 
33 Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, em tradução livre. 



30 
 

uma quantia sem precedentes para a recuperação europeia, mas sob condicionalidades que 

serviam para validar os receptores a acessarem o montante da ajuda. O mesmo se repete até os 

dias atuais, mas entre os membros do DAC e países do Terceiro Mundo34. 

A prática da ajuda já existia, e os Estados Unidos eram não apenas pioneiros como 

também dominantes no setor35. Segundo John Sanbrailo (2020), esta prática está enraizada na 

história do país e vem se desenvolvendo há mais de 200 anos. Ele a descreve como 

“um elemento fundamental da tradição revolucionária do país: o desejo de disseminar 

a democracia e o desenvolvimento além-mar. É parte do DNA cultural do país, 

abarcado por sua herança revolucionária única de um comprometimento aos direitos 

humanos e liberdades individuais. A ajuda expressa o senso de uma missão universal 

da nação de nutrir liberdade e prosperidade em outros países, uma missão que tem 

sido regularmente uma parte integral dos propósitos da política externa dos EUA” 

(SANBRAILO, 2020, p.1) 

Contudo, com a recuperação europeia pós Plano Marshall, os Estados Unidos sacramentaram 

um sistema coletivo de ajuda, no qual o fardo foi repartido com os europeus, inicialmente, e 

posteriormente com outras democracias com economias de larga escala. 

 Apesar da intencionalidade política e estratégica compreendida a partir do trabalho da 

International Organization, dentro da Teoria dos Regimes existem pensadores que apontam 

valores morais como a melhor explicação para o estabelecimento do Regime da Ajuda. O 

argumento de Sanbrailo (2020) supracitado acerca da missão americana é um bom ponto de 

partida para compreender, mas as concepções de David Halloran Lumsdaine (1993) mostram a 

figura completa. Autores como Wood (1986), Akram (2003) Furia (2015) e Hook e Rumsey 

(2016) buscam incrementar esta linha argumentativa atribui quase exclusivamente à bondade a 

razão para ascensão e manutenção da prática da ajuda internacional. Esta abordagem mais 

 
34 O termo “Terceiro Mundo” foi cunhado pela primeira vez em 1952 pelo francês Alfred Sauvy, em referência a 

países marginalizados no sistema internacional devido às disparidades políticas, econômicas e sociais frente aos 

mais avançados. Segundo o economista, até então se falavam de dois mundos, mais que havia um terceiro: os 

subdesenvolvidos. Estes países seriam historicamente ignorados e explorados (SAUVY, 1952). 
35 Sanbrailo (2020) menciona em seu artigo as iniciativas precursoras dos Estados Unidos da América: que datam 

o final do século XVIII: com a fuga de milhares de refugiados entre 1792-93 da ilha de Santo Domingo – atual 

Haiti – para os EUA devido à luta pela independência, o Congresso estabeleceu um fundo para aliviar tais mazelas; 

em 1806 e 1807 Joel Poinsett viajou à Rússia para dar conselhos sobre melhorias na agricultura e para advogar a 

liberdade dos servos; o mesmo Poinsett serviu como diplomata no Chile entre 1810 e 1814, quando auxiliou no 

preparo da constituição e no desenvolvimento de planos de governo, além de conselhos na produção agrícola; em 

1812 o Congresso destinou 50 mil dólares para envio de farinha às vítimas de um terremoto na Venezuela; entre 

1825 e 1829, quando foi diplomata no Equador, William Wheelwright importou a primeira máquina a vapor do 

país e promoveu o desenvolvimento de indústrias. Além destas, existem iniciativas que permearam a I e a II Guerra 

Mundial e que continuaram até mesmo durante a Guerra Fria. 
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crítica não significa que não haja benefícios aos receptores, mas ressalta o alto peso dos 

interesses dos doadores nesta equação. 

Ao analisar as políticas de ajuda de 18 democracias desenvolvidas, Lumsdaine defende 

que princípios éticos e morais são o maior fator explicativo da ajuda internacional, estando 

acima de interesses políticos e econômicos. Estes até estariam presentes, mas não seriam o 

principal fator de influência. A moral, na verdade, seria responsável por moldar a política 

externa dos Estados, de modo geral. Segundo o autor, “o princípio de ajudar aqueles que estão 

em grande necessidade, implícito na própria ideia de ajuda estrangeira, levou à modificação 

constante das práticas de ajuda, que passou a estar mais focada nas necessidades do pobre do 

que ser movida pelo interesse do doador” (LUMSDAINE, 1993, p. 5). 

Este argumento é enfraquecido quando confrontado com os números do Banco Mundial, 

levantados e analisados por Tanweer Akram (2003) em seu artigo “The international foreign 

aid Regime: who gets foreign aid and how much?”36. Segundo o autor, as justificativas dos 

doadores internacionais para a concessão de ajuda são assistir países em desenvolvimento ou 

no processo de transição para elevar seu PIB per capita via crescimento econômico, melhoria 

de infraestrutura e da indústria, fortalecimento da capacidade administrativa etc. Assim como 

Lumsdaine, Akram foca nos países que se enquadram nas qualificações de ajuda estabelecidas 

pela OCDE e analisa os seguintes dados: volume de ajuda estrangeira entre as décadas de 60 e 

70; a ajuda estrangeira per capita entre as décadas de 60 e 70; quatro indicadores que medem a 

dependência de ajuda: a ajuda como porcentagem de gastos do governo central; a ajuda como 

porcentagem da formação de capital bruto; a ajuda como porcentagem do comércio 

internacional; a ajuda como porcentagem da renda nacional bruta. Seu objetivo é responder à 

seguinte questão: o fluxo de ajuda dado tem relacionamento com as necessidades humanitárias 

dos países que a recebem? 

Sua conclusão ao confrontar os dados é a de que o fluxo de ajuda não aparenta ter 

qualquer ligação com as necessidades humanas em países em desenvolvimento e em transição. 

Segundo Akram (2003), 

“os resultados empíricos das regressões anteriores mostram que o nível de renda per 

capita de um país não demonstra ter efeito algum sobre o volume de ajuda provida ou 

o nível de ajuda per capita recebida. O fluxo de ajuda tanto no volume de ajuda ou de 

ajuda per capita não é voltado para aqueles países com as necessidades mais urgentes 

de assistência e ajuda estrangeira (...) as descobertas encontradas mostram um padrão 

 
36 O Regime internacional da ajuda estrangeira: quem recebe ajuda estrangeira e quanto, em tradução livre. 
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de desalinhamento da necessidade humana e a alocação atual de ajuda estrangeira.” 

(p. 1356). 

Lumsdaine (1993) afirma em seu trabalho, como evidência de sua hipótese, que a ajuda 

internacional seria direcionada aos países mais pobres, mas ao analisar dados do mesmo período 

de Akram (2003) não explica por que países como o Brasil, Coreia do Sul e Turquia, nos anos 

1970, estavam entre os maiores receptores de ajuda – em volume. Eles certamente nunca 

estiveram na lista de Least Developed Countries37, mas o fato de serem, no contexto da Guerra 

Fria, estratégicos para os Estados Unidos pode explicar o montante recebido. Além de Egito e 

Israel como os dois maiores destinos de ajuda por parte dos EUA nos anos 1980, imediatamente 

após os Acordos de Camp David38, colocando-os também entre os maiores recipientes a nível 

global. 

A argumentação acerca de um Regime de ajuda embasado majoritariamente por 

princípios morais é enfraquecida também quando a análise feita por Lumsdaine (1993) se 

estende a países não democráticos e com processos históricos diferentes, muito pouco 

analisados por ele, países estes com outra fundamentação de valores e princípios que vêm 

ascendendo como grandes doadores. Este é o caso dos Estados que doam via cooperação Sul-

Sul, destacando-se a China, os países árabes, que fortaleceram esta vertente de atuação 

principalmente após a Primavera Árabe39, e alguns outros rising donors40, como a Turquia. 

Estes não se enquadram como doadores oficiais da OCDE, mas têm aumentado sua participação 

na ajuda estrangeira, de modo geral. Ainda que não seja uma grande parcela do fluxo total – 

segundo Hook e Rumsey (2016), não chega nem a 10% do total –, estes novos colaboradores 

vêm optando por doações que fogem até mesmo aos meios tradicionais dos países ocidentais. 

Gregory Chin e Fahimul Quadir (2012) analisam o papel dos BRICS41 como rising 

donors e o papel único que eles vêm desempenhando como provedores de ajuda. Brasil e África 

do Sul talvez sejam os mais próximos de um alinhamento aos conceitos ocidentais, mas Rússia, 

 
37 Dentro de uma concepção moral da ajuda, estes deveriam ser os países mais favorecidos pelos fluxos 

econômicos, mas como demonstrado por Akram (2013), nem sempre esta prioridade tem lugar. 
38 Camp David é o nome da casa de campo do presidente dos Estados Unidos onde foram negociados os Acordos 

de Paz entre o presidente do Egito e o primeiro-ministro de Israel em 1978 tendo em vista cessar as hostilidades 

entre ambos os Estados em torno das questões árabe-israelenses. Krueger (1995) afirma que a explicação para a 

presença destes países de renda média entre os maiores destinos de finanças estava longe de possuir o caráter moral 

de ajudar os menos favorecidos, mas sim um arranjo político no qual estava inserido os Estados Unidos. 
39 Hook e Rumsey (2016) destacam que os doadores árabes dão ênfase religiosa e regional aos seus recursos 

destinados à ajuda, concentrando seus fluxos no Oriente Médio e no Norte da África, com o objetivo de ampliar o 

desenvolvimento regional e servir aos seus interesses nacionais. 
40 Doadores em ascensão, em tradução própria. 
41 Sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Itamaraty descreve o BRICS como a coordenação 

entre este grupo de países de economia emergente tendo em vista gerar resultados positivos concretos para seus 

membros. Disponível em: www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics  

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-brics
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Índia e China possuem um outro ethos, formados historicamente por conceitos e valores 

diferentes dos que moldaram os Estados Unidos e os países europeus, por exemplo. Ainda assim 

os autores identificam um desafio à ordem vigente no Regime da Ajuda. O termo identificado 

como moral por Lumsdaine, os “doadores”, é substituído por “parceiros de desenvolvimento” 

entre estes rising donors, assim como a ideia de entregar ajuda é substituída pela ideia de “um 

processo de construção de uma parceria de desenvolvimento baseada na solidariedade e respeito 

mútuo” (CHIN & QUADIR, 2012, p. 494). Segundo eles, “o alvo destas distinções semânticas 

é acentuar as diferenças entre a abordagem dos doadores em ascensão em promover 

desenvolvimento socioeconômico no Sul e a retórica e as práticas dos doadores do 

Ocidente/Norte” (CHIN & QUADIR, 2012, p. 494). 

Sanbrailo (2020) e Lumsdaine (1993) tentam também conectar a moralidade ao fato de 

que os países ajudados estariam encontrando o caminho do desenvolvimento, mas este 

argumento não é forte nem mesmo dentro do DAC. Como veremos posteriormente, buscar 

entender a conexão entre ajuda e desenvolvimento – a eficácia da ODA – vem sendo o principal 

esforço do DAC, mas até hoje não há nenhum documento do organismo que comprove a 

causalidade de um sobre o outro. Segundo o comitê, não há evidências que apontem para a 

afirmação de que a assistência prestada pelos doadores gera o desenvolvimento almejado nos 

países receptores, entre algumas razões, porque os propósitos por parte daqueles que doam são 

variados, e não apenas de uma única ordem. O organismo publicou que 

“não há nenhuma prova rigorosamente científica de que no passado o agregado de 

tudo que foi oficialmente designado como assistência ao desenvolvimento oficial 

tenha tido um impacto identificável, atribuível, positivo e custo-efetivo ao 

desenvolvimento do Terceiro Mundo” (DAC, 1981, p. 31 apud WOOD, 1986, p. 3). 

A opção por olhar este novo modelo de governança por meio da lente dos Regimes 

também escapa da definição parcial, identificada por Wood (1986), de que a ajuda internacional 

é dada tendo em vista apenas os benefícios econômicos para os doadores, tanto à nível estatal 

quanto à nível privado – suas empresas como executoras preferenciais da ajuda. Segundo o 

autor todas as evidências apontam para um baixo nível de retorno aos Estados concessionários. 

Hook e Rumsey (2016) explicitam esta questão de maneira mais clara. Quando analisam 

a aderência ao Regime por parte dos doadores, duas variáveis chamam atenção: a primeira é o 

abandono cada vez maior de empréstimos concessionários tendo em vista o protagonismo das 

subvenções42; os chamados loans, embora não fossem de alto interesse, ou seja, a taxas de 

 
42 As subvenções são ajudas de baixo interesse para os doadores pois não implicam financeiramente aqueles que 

estão recebendo, podendo se manifestar como doações, subsídios etc.  



34 
 

devolução padrões, levavam a maioria dos países ajudados a um estado de endividamento. 

Tendo em vista reduzir estes danos, passou-se a advogar em causa das subvenções, que não 

incorrem obrigações, tais como débitos de longo prazo, e são de mais fácil gestão43. Em 1972, 

os países chegaram ao comum acordo de que 84% das concessões deveriam ser em forma de 

subvenções; em 1978 este número subiu para 86%, sendo acompanhado em 1994 de um acordo 

entre os doadores para converter todos os empréstimos concedidos até então em subvenções, 

cancelando débitos que prejudicavam o crescimento dos países.   

Em 2016, todos os 27 membros do DAC, exceto Portugal, já tinham superado a meta 

de 86%; 18 membros proviam, no momento da análise de Hook e Rumsey (2016), 100% dos 

seus comprometimentos de ODA em forma de subvenções. Isso significa que a principal fonte 

para uma margem de lucro por parte dos doadores foi praticamente zerada. 

A análise, portanto, pode então partir, entre aqueles que Wood (1986) chama de 

business-oriented observers44, para uma tentativa de vincular a ajuda internacional com 

vantagens às empresas oriundas dos países doadores. Hook e Rumsey (2016) também invalidam 

esta argumentação ao analisarem a proporção de ajuda ligada à provisão de bens e serviços do 

doador. Os autores identificam neste ponto uma tensão entre doadores e receptores. Os 

primeiros seriam beneficiados se lograssem conectar os fundos da ODA às suas próprias 

agências e firmas privadas; os segundos, em contrapartida, pediam por mais autonomia na busca 

por produtos e serviços bancados com a ajuda, visto que o link buscado pelos concessores reduz 

a eficiência da quantia ofertada, ou seja, os receptores acabam gastando mais.  

O próprio DAC, a partir de 1974 com o Memorandum of Understanding on Untying of 

Bilateral Development Loans in Favor of Procurement in Developing Countries45, foi quem 

passou a buscar a redução das ajudas vinculadas46. Segundo os autores, desde 2002 

praticamente todas as formas de ajuda ao desenvolvimento são sem vínculo, os donor states 

 
43 Uma grande questão presente na bibliografia desta seção é a defesa das subvenções por transcenderem a via 

governamental. Os empréstimos muitas vezes serviam como uma espécie de patrocínio a governos ditatoriais, 

corruptos e cruentos. As subvenções, por sua vez, podiam eram capazes de burlar a burocracia governamental e 

serem geridas por ONGs de desenvolvimento.  
44 Observadores orientados pelos negócios, em tradução própria. 
45 Memorando de Entendimento sobre Empréstimos de Desenvolvimento Bilaterais Não-Vinculados em Favor 

Países Em Desenvolvimento de Procuração, em tradução própria. 
46 Até esse memorando, havia dissidências entre doadores e receptores na ajuda internacional sobre a prioridade 

ou não de dispendido das finanças em empresas dos países doadores. Os primeiros defendiam a prioridade de suas 

firmas como fornecedoras nos acordos bilaterais. Os segundos defendiam a não priorização, a fim de que pudessem 

reduzir seus custos ao contratarem as empresas mais acessíveis. Atualmente, a maior parte da ajuda não vincula 

as finanças aos provedores oriundos dos países doadores. 
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possuem um acordo, firmado em 2011 em uma das conferências do DAC47, de facilitarem o 

conhecimento e acesso dos receptores a múltiplos provedores e de protegerem sua liberdade de 

contratar as melhores alternativas. Segundo Hook e Rumsey (2016), os doadores não só buscam 

evoluir neste quesito, como têm cumprido seus comprometimentos. 

 A bibliografia acerca do Regime da Ajuda vai identificar que, embora a ajuda 

internacional não resulte nos benefícios anteriormente citados nem para doadores, nem para 

receptores, ele traz o exato resultado previsto pela Teoria dos Regimes em primeiro lugar: a 

modulação do comportamento dos Estados mais dependentes, e a manutenção do status quo 

dos Estados menos dependentes – a manutenção da ordem. 

 Após desmistificar o que a ajuda internacional não promove, Robert E. Wood (1986) 

apresenta a sua hipótese principal, que é defendida em seu livro: a ajuda provida modela as 

opções e escolhas de desenvolvimento dos receptores, primeiro os europeus via Plano Marshall, 

mas principalmente e mais amplamente o Terceiro Mundo, alvo da OCDE. Entre o Plano 

Marshall e o fim da Guerra Fria acreditava-se com veemência na relação crescimento 

econômico-desenvolvimento, ou seja, para alcançarem o desenvolvimento os Estados deveriam 

lançar mão de medidas liberalizantes que gerassem o seu crescimento econômico. Neste 

contexto, sucessivos modelos de desenvolvimento deram a tônica em que a doação/recebimento 

da ajuda acontecia. Isto significa que os países desenvolvidos determinavam qual seria o 

caminho a ser tomado para que o crescimento econômico dos auxiliados fosse atingido: nos 

anos 1970 o modelo a ser seguido era o da dependência, nos anos 1980 o das necessidades 

básicas, nos anos 1990 o desenvolvimento sustentável e as diretrizes do Consenso de 

Washington (HOOK & RUMSEY, 2016). 

 O contexto pós-Guerra Fria, ratificado pelos eventos de 11 de setembro de 2001, trouxe, 

por sua vez, a defesa de um alinhamento entre desenvolvimento e segurança; os doadores 

segmentaram uma ligação entre a extrema pobreza e as instabilidades regionais, que traziam 

insegurança a seus próprios territórios. Os Estados em desenvolvimento não alcançavam o 

crescimento econômico em razão de uma dimensão securitária instável. Diante disso, a 

assistência financeira, técnica e militar não viria para gerar avanços econômicos per se, mas 

para eliminar os dilemas de segurança que impedem o crescimento econômico. Os 

investimentos, a partir desta ótica, passaram a ser direcionados para o projeto do 

“Peacebuilding”, levada a cabo principalmente pelas Operações de Paz das Nações Unidas. Isto 

 
47 Conferência sediada em Busan, Coreia do Sul (2011). 
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significa que os países deveriam lançar mão da ajuda recebida para investir em setores e 

atividades consideradas, pelas organizações internacionais, como vitais para a construção da 

paz, tal como o tema do segundo capítulo desse trabalho, a Reforma do Setor de Segurança, 

cujo modus operandi foi formulado pela OCDE.  

 Annalisa Furia (2015) faz uma análise pontual sobre esta modulação de comportamento 

proveniente do Regime da Ajuda por meio da análise do conceito de “presente” do sociólogo e 

antropólogo francês Marcel Mauss. Segundo Furia, a prática da ajuda é pautada em uma retórica 

moral de que este é um presente necessário, algo que na filosofia política moderna teria pouco 

ou nenhum valor político48, seria o meio universal de levar Estados necessitados à superação 

de suas mazelas. Não teria em vista o lucro nem suas próprias vantagens, mas um regalo, sem 

qualquer implicação para os favorecidos. Os policy makers criam e transmitem uma percepção 

de 

“dar como uma tarefa dos mais afortunados e uma expressão dos mais altos princípios, 

normas morais e aspirações do Ocidente. Evoca a unicidade imaginária da 

comunidade internacional, a intenção de agir para a melhoria de um futuro comum, 

compartilhado. (...) Promove a esperança e a promessa de uma ordem internacional 

mais igualitária, livre e justa. Seu alvo proclamado é em constante mudança é o 

desenvolvimento, que é ajudar outros povos a se desenvolverem. A principal 

assumpção é que o desenvolvimento é a resposta única para os problemas passados e 

contemporâneos do Sul, e que a ajuda estrangeira é uma necessidade” (FURIA, 2015, 

p.2) 

 Na prática, todavia, este discurso é questionável. O que os representantes nacionais 

professam em seus discursos, quando observado no campo da práxis política, revela um abismo 

entre teoria e prática. A ajuda estrangeira funcionaria, muitas vezes, como um meio para 

conservação de uma ordem pautada na hierarquia e na desigualdade. Por meio de promessas 

materiais e éticas de transformação, de uma nova ordem, de liberdade e de igualdade, que 

sempre estão para serem alcançadas, os atores hierarquicamente favorecidos implicam e 

 
48 A forma como os policy makers aplicam o presente no discurso, segundo Furia (2015) é oriundo da tradição 

judaico-cristã, que o enquadra como conectado à virtude da liberalidade e como uma forma de honra a outros. 

Thomas Hobbes e Adam Smith são citados como os melhores representantes para descrever o que a filosofia 

política ocidental concebe como presente. O primeiro, não vê no presente uma função política. Quando comparado 

ao contrato, onde há transferência mútua entre as partes, o presente é dado com uma expectativa de benefícios por 

parte do doador, mas sem uma cessão em contrapartida garantida devido à incerteza, instabilidade e riscos 

intrínsecos. Por este motivo o presente não pode ser base para a paz. Hobbes é o principal pressuposto realista, o 

que explica um pensamento semelhante por parte da Escola acerca dos Regimes. Para Smith, por sua vez, embora 

os presentes sejam dados não por benevolência, mas por um senso de vantagens e necessidades, a prática de doá-

los não seria relevante para a economia de mercado, por não constituírem as operações racionais de mercado, 

baseadas no auto interesse e regulado pela “mão invisível”. 
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responsabilizam os receptores, ainda que não financeiramente, conservando relações já 

existentes de interdependência assimétrica, nos termos de Nye e Keohane (2012). 

 Mauss (1923 apud FURIA, 2015) conceitua o termo “presente” a partir de uma 

investigação antropológica de diversos sistemas de direito contratual e trocas econômicas que 

caracterizam algumas áreas etnográficas da Polinésia, Melanésia e Noroeste da América. Os 

rastros encontrados levaram o francês até a prática romana, germânica e de outros povos indo-

europeus da troca de presentes. Estas trocas, aparentemente demonstravam uma inclinação 

moral, aparentemente livres e desinteressados, e até mesmo um ato de cortesia. Vindos em 

forma de banquetes, festas, serviços militares e rituais, colocavam muitas das vezes a 

transferência de riquezas em segundo plano. Segundo Mauss (1923 apud FURIA, 2015), as 

trocas vinham disfarçadas de atos voluntários, mas intrinsecamente carregavam uma 

obrigatoriedade de presentes recíprocos. Analisando especificamente a Potlatch49, a essência 

de sua análise é extraída: o dar/receber/retribuir presentes eram atos que marcavam o ranking 

político, eram demonstrações de poder e força. A falha em algum destes atos era sinal de 

fraqueza e derrota. Um dava inicialmente, mas o outro era socialmente obrigado não só a 

retribuir, mas a retribuir à altura do presente inicialmente dado. Furia (2015) destaca que o 

objetivo da tribo mais forte, do anfitrião mais poderoso, era garantir sua autoridade e posição 

superior apresentando sua fortuna e criando obrigações que não pudessem ser pagas de volta, 

subjugando o chefe da tribo convidada. 

 A autora aplica essa lógica ao Regime Internacional da Ajuda: os Estados Unidos 

direcionaram a construção desse modelo de governança se apropriando, em primeiro lugar, da 

retórica do desenvolvimento, à princípio apenas na Europa Ocidental. Truman estabeleceu por 

meio de seu Discurso Inaugural (1949), o Four Point Speech50, a ligação causal entre 

crescimento econômico, estabilidade e paz, dando-lhe o nome de desenvolvimento, e atribuiu 

aos EUA o papel de promotor deste processo, de pioneiro na iniciativa. Seria o papel do país 

tornar acessível aos países amantes da paz e subdesenvolvidos os benefícios de seus avanços 

 
49 Furia (2015) destaca a análise específica de Mauss do fenômeno de troca de presentes chamado de potlatch, 

uma cerimônia de doação de presentes praticadas por muitas tribos na costa noroeste do Pacífico, Alasca e 

California, cuja essência era a obrigação de dar. 
50 Neste discurso o desenvolvimento como objetivo da ajuda internacional foi firmado, sendo cristalizado como a 

base fundamental de tudo que se desenvolveu como ajuda internacional no Ocidente. O desenvolvimento surge 

nesse discurso como um sinônimo de elevar nos países amantes da democracia e da paz os níveis industriais, 

tecnológicos e econômicos, tendo em vista garantir a paz e a segurança. Os quatro pontos se referem ao “curso de 

ação” a ser seguido: fortalecimento das Nações Unidas como ator protagonista, continuidade de programas de 

recuperação econômica, suporte aos países ideologicamente alinhados e o compartilhar de todo o know-how 

americano com as áreas subdesenvolvidas (UNITED STATES, 1949). 
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científicos, progresso industrial, conhecimento técnico para que, a partir de seu próprio esforço, 

pudessem gerar uma vida melhor.  

 Segundo Furia (2015), quando esta lógica foi expandida via DAC, o conceito de 

desenvolvimento perdeu um caráter colonial e ganhou conotação moral.r A argumentação de 

um Regime moral, portanto, é esvaziada, e a visão de uma intencionalidade política é 

fortalecida: o discurso criado subsequentemente pela administração dos EUA e, posteriormente, 

por órgãos específicos de ajuda, criaram uma relação de governança entre o Norte e o Sul 

global, mantendo as distinções hierárquicas previamente estabelecidas e mantendo os Estados 

mais dependentes sob direcionamento político das potências doadoras. 

 As próximas seções explicitarão como se estabeleceu este Regime, desde o Plano 

Marshall até a OCDE. 

 

1.2 | O Plano Marshall 

Na seção anterior foram citadas algumas iniciativas pioneiras por parte dos Estados 

Unidos referente à ajuda internacional. Esta lista poderia continuar tocando a Primeira Guerra 

Mundial e outros fatos históricos; nenhuma dessas ações, todavia, se compara à iniciativa dos 

Estados Unidos de 1948: o European Recovery Program, popularmente conhecido como o 

Plano Marshall. Esta política foi um divisor de águas na política externa e econômica dos EUA 

ao endereçar aproximadamente 13 bilhões de dólares51 para a reestruturação de uma Europa 

devastada pela guerra52, sendo a soma de todos os auxílios ofertados até este ponto incapaz de 

superar os valores do ERP (JUST, 2001; MCGLASE, 2001). Utilizando uma calculadora de 

inflação e evolução dos preços, chega-se à descoberta de que ao final de 1989 este valor seria 

o equivalente a 65 bilhões de dólares; se o auxílio tivesse sido prestado no final de 2019, os 

Estados Unidos teriam transferido aos europeus cerca de 142 bilhões de dólares53. 

 
51 Não existe um consenso quanto à quantia exata ofertada pelos Estados Unidos, mas a maior parte da bibliografia 

gira em torno de 13 bilhões de dólares, alguns um pouco abaixo, outros um pouco acima.  
52 Outras iniciativas de ajuda surgiram no imediato pós-guerra, mas nenhuma de tão grandes proporções. 

Empréstimos bilaterais eram mais corriqueiros; mas pela via multilateral a UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration, ou Administração das Nações Unidas para Auxílio e Reabilitação, em tradução 

própria) atuou na Europa no imediato pós-guerra. Criada em 1945, a instituição atuou no pós-Segunda Guerra 

Mundial na vertente humanitária, auxiliando refugiados e provendo mantimentos àqueles assolados pelo conflito, 

e pela vertente econômica também, provendo assistência financeira aos países necessitados. 
53 Segundo dados abertos do Banco Mundial referentes ao Produto Interno Bruto por país em 2019, a doação deste 

valor seria equivalente hoje ao PIB de países como o Kuwait (aproximadamente 134 bilhões de dólares), Ucrânia 

(aproximadamente 153 bilhões) e Hungria (aproximadamente 160 bilhões). Países como o Qatar não tem número 

muito além destes (aproximadamente 183 bilhões). Os Estados Unidos investiram durante a cobertura do Plano 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, países europeus já recorriam aos Estados 

Unidos como fonte de recursos, em especial via empréstimos bilaterais. Havia uma expectativa 

em relação às instituições de Bretton Woods como capazes de mitigar a crise instaurada, mas 

estas se mostraram ineficientes54. Em um contexto no qual os EUA buscavam romper 

definitivamente com uma política externa tradicionalmente isolacionista, os danos que seriam 

causados pela inevitável inadimplência por parte dos receptores foi o pretexto ideal para que, 

no dia 5 de junho de 1947, em um discurso aparentemente despretensioso55, o então Secretário 

de Estado George C. Marshall anunciasse, a intenção americana de enviar ajuda à Europa em 

larga escala. Em suas palavras estão contidas as raízes do que se sucedeu durante o ERP, tanto 

do lado dos doadores quanto do lado dos receptores. Nele está a gênese de práticas e conceitos 

que se tornaram basilares para o Regime da ajuda, que se formou posteriormente, tendo como 

a OCDE como principal fórum. 

Como pode ser entendido a partir da análise de Furia (2015), Wood (1986) e os demais 

autores em relação a este Regime, o discurso de Marshall foi construído em cima de uma 

inevitabilidade moral, primeiro por razões humanitárias, depois pelo próprio ethos missionário 

carregado pelos EUA.  De acordo com ele, o fato de que o povo vivia longe das áreas de 

instabilidade prejudicava sua capacidade de compreender a gravidade da situação e a 

necessidade dos esforços dos EUA para promover a paz. Eis as palavras de Marshall: 

“(…) o povo deste país está distante das áreas turbulentas da terra e é difícil para ele 

compreender a dificuldade e as reações consequentes dos povos que vem sofrendo há 

muito tempo, e o efeito dessas reações em seus governos em conexão com nossos 

esforços para promover a paz no mundo.” (UNITED STATES, 1947, p. 1) 

A realidade, apresentada pelo Secretário, era que a economia europeia fora destruída pela 

brusca transição para uma economia de guerra. Indústrias, laços comerciais, maquinários, 

instituições privadas e diversas outras estruturas teriam desaparecido ou sido absorvidas por 

 
Marshall todo o “valor monetário de todos os bens e serviços produzidos em um país” (SCHMELZER, 2016, p. 

2). 
54 O Plano Marshall não foi ofertado no imediato pós-guerra (1945-47) pois havia uma expectativa de que as 

instituições de Bretton Woods – Banco Mundial (BIRD) e Fundo Monetário Internacional (FMI) – fossem capazes 

de injetar na Europa Ocidental o crédito necessário para cobrir os déficits e ao mesmo tempo financiar a 

reconstrução, contudo elas falharam nessa provisão. O ERP, entre muitos fatores, foi uma resposta à ineficiência 

destes organismos econômicos. Segundo Esposito (1995), a intervenção dos EUA a partir deste vácuo. 
55 O site da The George Marshall Foundation, ao apresentar este discurso, remonta seu contexto. Marshall foi 

convidado para receber um grau honorário pela Universidade de Harvard. O Departamento de Estado respondeu 

positivamente afirmando que o Secretário faria um discurso em uma reunião da Associação de Alunos de Harvard, 

mas que ele não gostaria que fosse o discurso principal do encontro. Aparentemente, seria algo simples. Não houve 

discussões com representantes de outros governos, tampouco houve notificações por parte da imprensa nacional 

de que um importante discurso seria proferido. Disponível em: https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-

marshall-plan/marshall-plan-speech/ 

 

https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/marshall-plan-speech/
https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/marshall-plan-speech/
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políticas de nacionalização ou pela violência do conflito. Os danos causados, em especial à 

divisão do trabalho – citada como a base da economia moderna – deixaram evidente que a 

reabilitação estrutural do continente iria “requerer um esforço muito maior e mais duradouro 

do que fora previsto” (UNITED STATES, 1947, p.1). Este esforço, todavia, a Europa não tinha 

condições de fazer; os requerimentos de alimentos e produtos essenciais para a reestruturação 

nos três ou quatro anos seguintes não poderiam, naquelas condições, ser pagos por aqueles 

países. Este cenário entregaria estas nações amigas aos riscos de novas guerras. Marshall 

(UNITED STATES, 1947, p.1) garantiu que a única solução possível seria a concessão de uma 

“ajuda adicional substancial”; sem o programa a superação não seria possível, apenas ele 

poderia catapultar a Europa novamente. 

A principal marca desta retórica foi a assumpção do nexo desenvolvimento econômico-

segurança, a ideia de que um sistema econômico “saudável”56 pode conter o ímpeto da guerra 

tanto a nível internacional quanto a nível doméstico nas nações amigas57. Robert Latham (2001) 

afirma que esta associação não era nova, mas já era presente no século XIX nas proposições de 

Richard Cobden de que “o comércio leva à paz” e já fazia parte das intenções dos estadistas dos 

EUA antes mesmo do fim da II Guerra Mundial. Esta conexão teria sido a responsável por unir 

as duas alas do Congresso em torno das empreitadas dos EUA no imediato pós-guerra. Segundo 

o autor ela funcionou como um artifício diplomático “baseado na noção de que a recuperação 

econômica poderia gerar estabilidade política” (LATHAM, 2001, p. 66).  

 Embora os EUA fossem o único país financeiramente capaz de prover aquela ajuda – e 

isto já seria um forte argumento a favor do plano de reconstrução –, o então Secretário de Estado 

reforçou elemento destacado por John Sanbrailo (2020), já citado anteriormente: a ajuda era 

para os americanos uma missão, uma vocação enraizada em seu ethos e encontrada desde sua 

fundação. Não havia fuga para isso e os EUA precisavam assumir esse papel. Segundo 

Marshall: 

 

 
56 Os Estados Unidos buscavam imprimir na Europa suas ideias acerca de um sistema econômico e monetário, a 

saber, premissas liberalizantes tanto nas finanças como no comércio. O estabelecimento do conjunto de práticas 

sacralizado especialmente em Bretton Woods (1944) seria a chave para elevação do padrão de vida e recuperação 

pós-guerra. 
57 Os meios econômicos eram o principal artifício para alcançar objetivos em duas frentes: primeiro o avanço 

comunista na Europa no âmbito interno. Grécia e a Turquia eram os casos mais urgentes, mas a presença dos 

adversários em postos de governo na Europa Ocidental – a exemplo da Itália, França e Bélgica – também 

representavam um alerta aos Estados Unidos. Em segundo lugar, a via econômica era um meio de conter as 

históricas desavenças entre os próprios europeus, responsáveis por gerar a I e a II Guerra Mundial na primeira 

metade do século XX. 
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“Uma parte essencial de qualquer ação bem-sucedida por parte dos Estados Unidos é 

um entendimento por parte do povo da América sobre o caráter do problema e os 

remédios que precisam ser aplicados. Paixão política e preconceito não fazem parte. 

Com visão, e disposição por parte do nosso povo para enfrentar a vasta 

responsabilidade que a história claramente colocou sobre nosso país, as dificuldades 

que eu destaquei podem e serão superadas” (UNITED STATES, 1947, p. 2) 

 Segundo Michelle Cini (2001), a ação proveniente do Plano Marshall foi pautada em 

uma justificativa humanitária, mas seu principal objetivo era garantir o suporte da opinião 

pública e do Congresso, formando um consenso nacional em torno do ERP; esta meta foi 

alcançada, e por esse motivo, não houve dúvidas de que “a linguagem do humanitarismo” 

(CINI, 2001, p. 16) deveria expressar o programa. Para a autora, na prática, é difícil de discernir 

na realidade europeia daquele período tais razões altruístas, sendo questionável se elas 

realmente existiram. O caos era realmente tão iminente? O que era mais claro eram os possíveis 

interesses políticos e econômicos, ou seja, garantir uma Europa forte para que os bens 

americanos continuassem tendo mercado por meio da provisão dos dólares necessários para 

evitar o déficit – a principal questão a ser resolvida eram os desequilíbrios na balança de 

pagamentos –, assim como assegurá-la como um baluarte contra o comunismo. 

Barry Einchengreen (1995) remonta as três escolas de pensamento que se 

desenvolveram em torno da eficácia econômica do Plano Marshall. A primeira delas, cujas 

primeiras produções vieram antes mesmo da conclusão do programa, reafirmou este 

exclusivismo da ajuda americana58. Para o autor, todavia, pesquisas mais profundas, referentes 

a uma segunda linha de análise, pautadas nos dados completos acerca daquele momento 

desmentem este imperativo de intervenção, apontando que o crescimento daqueles países teria 

sido o resultado de uma combinação de fatores, não de uma iniciativa isolada. Nenhuma 

instituição poderia formar a figura completa, mas analisar fatores domésticos e internacionais 

traria uma compreensão mais coesa do que aconteceu com a Europa. Esta linha faz parte de 

 
58 Howard Ellis e Henry Price produziram as duas obras mais relevantes obras do período, “The Economics of 

Freedom. The Progress and Future of Aid to Europe” (A Economia da Liberdade. O Progresso e o Futuro da 

Ajuda à Europa, em tradução própria) (ELLIS, 1950 apud EICHENGREEN, 1995) e “The Marshall Plan and Its 

Meaning” (O Plano Marshall e Seu Significado, em tradução própria) (PRICE, 1955 apud EICHENGREEN, 

1995), respectivamente, que conferem ao Programa importância considerável. Estes autores destacam o ERP como 

responsável por suprir a Europa com fundos passíveis de investimento, incrementando as fontes domésticas e 

possibilitando sua movimentação em um contexto em que o montante de poupança estava baixo e estagnado. O 

Plano também teria sido responsável por minar o seguinte mal: o déficit tecnológico, ao facilitar a transferência de 

tecnologia, fazendo crescer a produtividade. Ainda segundo esses autores, o Plano Marshall foi responsável por 

eliminar constrangimentos monetários aos Europeus no Sistema Internacional. Quando a UNRRA retrocedeu com 

sua ajuda em 1946, as reservas de ouro e dólar dos países receptores reduziram quase ao nível do esgotamento. No 

pós-guerra diversos setores produtivos foram prejudicados por falta de commodities: o de alimentos, de aço, têxtil. 

Na falta de moedas, estes países só podiam comprar essas matérias-primas se exportassem produtos finais. Mas 

para produzi-los, era necessário matéria-prima. O ERP teria sido chave ao inserir crédito em dólar, permitindo-os 

driblar a barreira imposta. Este crédito foi responsável também por acelerar a restauração da infraestrutura.  
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uma tendência iniciada a partir de meados dos anos 1970, na qual o caráter imprescindível e 

essencial do ERP foi posto em xeque.  

A segunda escola sobre o programa, desmontando uma corrente de interpretação 

pautada em aspectos morais, foi taxativa ao reduzir o nível de importância do programa 

afirmando, com números e indicadores, que a recuperação Europeia já estava encaminhada 

antes mesmo dos Estados Unidos entrarem em cena. O historiador alemão Werner Abelshauser 

demonstra esta tese por meio do estudo de caso da Alemanha. A primeira vez em que promulgou 

suas ideias foi na obra “Wirtschqft in Westdeutschland 1945-1948”59 (1975), todavia as 

publicou também em inglês em um capítulo na obra “The Marshall Plan and Germany”60 

(1991). Para Abelshauser, olhar o exemplo alemão é constatar que o programa americano era 

supérfluo. O país tinha as bases para sustentar o crescimento sem ajuda: tinham capital, os 

entraves nos meios de transporte já estavam solucionados, e tinham um sistema produtivo em 

recuperação – os alemães conseguiram prevenir a falta de matéria-prima que poderia 

constranger a produção, e aos poucos foram substituindo os importados.  

O trabalho de maior impacto, todavia, foi o de Alan S. Milward, intitulado “The 

Reconstruction of Western Europe: 1945-51”61 (1984). Para o autor, a história da reconstrução 

europeia “é uma história escrita de cima, não de baixo” (MILWARD, 1984, p. 357), e da mesma 

forma ela foi retratada. A comparação dos números de 1947 e dos números de 1938 – pré-guerra 

– não apontaria indícios de estagnação ou recessão, segundo ele. As únicas exceções eram 

Áustria, Alemanha e Itália; os demais países mantinham números próximos dos de 1938 em 

diversos indicadores: produção hora/homem, produção agrícola, produção alimentícia, 

investimentos etc. Ao contrário do que foi estabelecido nas primeiras duas décadas após o 

programa, a velocidade com a qual os europeus se reergueram sugeriria que a recuperação já 

estaria encaminhada, não sendo vital o ERP para a reconstrução europeia; ela aconteceria 

mesmo que ele não fosse implementado, ainda que em menor velocidade.  

A terceira escola considera o revisionismo deste segundo grupo tão extremo quanto o 

primeiro; enquanto os predecessores superestimam o programa, os seus sucessores o 

desvalorizam ao extremo. Segundo Eichengreen (1995), os terceiros defendem que o Plano 

Marshall foi responsável por alterar o ambiente político em que as negociações eram feitas, 

possibilitando alterações como a moderação salarial e as altas taxas de lucro – que serviram de 

 
59 Economia na Alemanha Ocidental, em tradução própria. 
60 O Plano Marshall e a Alemanha, em tradução própria. 
61 A Reconstrução da Europa Ocidental: 1945-51, em tradução própria. 
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base para o rápido crescimento da geração seguinte –, e a integração europeia. Ainda assim, 

não puderam invalidar a afirmação máxima dos seus antecessores: os números realmente 

comprovavam que a Europa teria se recuperado, mesmo sem a intervenção americana. 

Qual seria então a raison d’être do European Recovery Program? Esta pergunta é 

essencial, pois direciona a análise para o coração do incipiente Regime da Ajuda. O discurso 

de Marshall apontava para o Plano como algo inevitável e essencial por uma razão econômica 

e moral, mas o trabalho dos pensadores econômicos invalida esta afirmativa. É preciso levar 

em consideração que dificilmente um investimento desta magnitude seria fruto de um erro de 

cálculo por parte dos Estados Unidos da América, nação até então isolada dos dilemas globais. 

Se o Plano Marshall não era essencial para a recuperação econômica, para que era? Qual foi o 

real efeito prático deste programa de ajuda? Uma possível resposta está em analisar o espectro 

político ao qual o ERP estava submetido. 

O secretário George Marshall não era um ator político flutuante, ao contrário disso, 

trabalhava a serviço dos objetivos traçados desde a presidência de Franklin D. Roosevelt (1933-

1945)62, que tiveram continuidade também sob a presidência de Harry S. Truman. Eleito poucos 

meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o governante liderou todos os esforços dos 

EUA para estabelecimento da nova ordem pós conflito, incluindo a fundação da Organização 

das Nações Unidas, assim como os primeiros anos do confronto bipolar contra a União 

Soviética63. Em 12 de março de 1947 o então presidente se dirigiu ao Congresso dos Estados 

Unidos em um discurso que ficou conhecido como a definição da política externa do país no 

período. Segundo ele, sua fala seria imperativa frente ao perigoso cenário que se instaurava na 

Europa. 

Assim como Marshall alguns meses depois, o presidente americano pauta sua fala na 

mesma retórica da inevitabilidade moral, dirigindo este encargo não apenas ao Congresso, mas 

também à população64. Truman apresenta um mesmo cenário de caos iminente: após sofrer uma 

“cruel ocupação inimiga65” (UNITED STATES, 1947, p.1), os gregos tiveram sua 

 
62 Durante o governo de Roosevelt, Harry Truman era seu vice-presidente. 
63 O presidente americano Harry S. Truman liderou os Estados Unidos da América entre 1945 e 1953, no período 

mais intenso da Guerra Fria, durante o momento em que a disputa bipolar sofreu escalada, alcançando seu auge 

em 1950, com a Guerra da Coreia. Outros eventos foram marcantes: a Crise de Berlim (1948), a vitória do 

comunismo na China (1949), o sucesso da primeira bomba atômica soviética (1949). Este foi o período em que 

tanto os EUA quanto a URSS buscaram consolidar suas áreas de influência, traçando o que Churchill denominou 

de “cortina de ferro”. Enquanto os comunistas buscaram sovietizar o Leste Europeu, os americanos buscaram 

fidelizar antigos e novos aliados ao redor do globo. 
64 Na introdução de seu discurso o presidente lançou as seguintes palavras: “eu não acredito que o povo Americano 

e o Congresso querem fechar seus ouvidos ao apelo do Governo Grego” (p.1). 
65 Truman usa o termo “invasão” para se referir ao cenário de Guerra Civil na Grécia vivenciado entre 1946 e 

1949. Os dois lados do embate eram compostos pelo governo monárquico grego e suas forças, historicamente 
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infraestrutura de logística, comércio e comunicação severamente prejudicadas pelos alemães 

que fugiram quando as forças de libertação retomaram o território. O país, citado pelo 

presidente como “amante da paz”, agora estavam diante de uma realidade crítica: “mais de mil 

vilarejos foram queimados. Oitenta e cinco porcento das crianças eram tuberculosas. Pecuária, 

avicultura e animais de tração praticamente desapareceram. A inflação destruiu praticamente 

todas as poupanças” (UNITED STATES, 1947, p.1). Este contexto humanitário e estrutural 

teria tornado os gregos vítimas de uma militância armada, liderada pelos comunistas, que criava 

desordem política, impedindo a recuperação econômica e, por tabela, colocando em risco a 

integridade territorial da Turquia.  

Segundo Truman, não haveria outro país a quem estas nações com suas democracias em 

risco pudessem recorrer, visto que a Grã-Bretanha, tradicional provedora de auxílio, anunciara 

aos EUA seu esgotamento. Enquanto Marshall defendeu a ajuda como essencial para evitar um 

colapso econômico, Truman foi mais além: a ajuda seria essencial para evitar o colapso 

econômico porque este levaria atores políticos pautados na coerção e na intimidação à vitória 

nestes países; atores pautados “no terror e na agressão, em uma imprensa e rádio controlados, 

eleições fixas e a supressão das liberdades individuais” (UNITED STATES, 1947, p. 4). Grécia 

e Turquia estariam ameaçadas por este cenário; a ação americana era vital porque 

“as sementes dos Regimes totalitários são nutridas por miséria e necessidade. Eles se 

espalham e crescem no maléfico solo da pobreza e do conflito. Eles alcançam seu 

pleno crescimento quando a esperança de um povo por uma vida melhor morreu. Nós 

devemos manter essa esperança viva.” (UNITED STATES, 1947, p. 5)  

A ajuda é estabelecida pelo então presidente como uma estratégia no período para a conter o 

“inimigo vermelho” e impedir sua perpetuação em um cenário de fragilidade gerado pela 

Segunda Guerra Mundial, afinal, os Estados Unidos viveram os primeiros anos de Guerra Fria 

sob os ditames da Doutrina de Contenção66. 

O discurso presidencial não era o foco principal do Plano Marshall, mas não pode ser 

ignorado por ser a moldura que enquadra a atitude dos Estados Unidos no período (URWIN, 

1995). Ele revela uma intencionalidade política cujo foco principal era aplacar o comunismo na 

 
apoiados pela Grã-Bretanha, e pelos Estados Unidos após iniciativa da administração Truman, e do outro lado o 

partido comunista grego e suas forças, apoiados por Bulgária, Iugoslávia e Albânia. Em 1949 os monarquistas 

conseguiram reprimir e vencer os opositores comunistas. 
66 A doutrina de contenção, formulada por George Kennan, foi incorporada à retórica e prática do governo Truman 

nesta primeira fase da Guerra Fria. A ideia central era de que o comunismo não podia se expandir mais, os EUA 

deveriam conter. Isto se deu por meio de garantias informais e ajuda às antigas áreas influência antes da guerra, 

como por exemplo a Europa Ocidental e o Japão, que contaram com programas específicos. Isto seria vital para a 

contenção, que no longo prazo, resultaria na vitória do capitalismo. Na visão de Kennan, o foco não seria a força 

militar, apesar da criação da OTAN em 1949, mas o dispendido econômico-financeiro. 
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Europa Ocidental, respaldada pela retórica moral construída em torno do nexo economia-

segurança67. É exatamente a partir desta lógica que Marshall desfere seu discurso, ainda que 

não cite os soviéticos68. Se do ponto de vista econômico o ERP não foi essencial para os países 

europeus, do ponto de vista político ele foi primordial ao firmar a ligação da Europa Ocidental 

com os Estados Unidos, afastando-a do bloco rival e conferindo à superpotência ganhos 

estratégicos valiosos.  

 Embora a recuperação tivesse vindo cedo ou tarde, de que maneira viria? Havia uma 

gama de vias a serem adotadas pelos europeus. Era essencial para os EUA que o Velho 

Continente continuasse sendo seu mercado, uma parcela significativa do setor privado do país, 

especialmente os voltados para a exportação, queria manter sua dependência nas importações, 

visto que a ausência destes laços comerciais poderia representar uma desastrosa depressão nos 

EUA (MCGLASE, 2001 ;  LATHAM, 2001). A estabilidade do comércio internacional em si 

dependia não só da recuperação da Europa, mas também de seu engajamento nas novas 

dinâmicas e práticas estabelecidas, como a expansão do livre comércio e a cooperação. Uma 

Europa forte não era suficiente, era necessário que ela emergisse em uníssono alinhada aos 

Estados Unidos, e tudo isto, sem a ocorrência de novos embates entre os vizinhos. Nos termos 

da Teoria dos Regimes, por meio do auxílio em dólares os EUA exerceram seu poder ao gerar 

um comportamento desejado na Europa Ocidental. 

Havia uma ideia específica para os europeus, afirma Chiarella Esposito (1995). O 

objetivo dos EUA era imprimir seus padrões acerca de um sistema monetário, firmado via 

Bretton Woods, e elevar o padrão de vida dos aliados ao nível americano tendo em vista afastá-

los do comunismo. A hipótese de seu trabalho é a de que a maior chance de os doadores terem 

uma influência considerada positiva69 nos receptores de determinada política era por meio de 

um programa negociado com eles. A melhor saída não era demandar por imposição medidas 

liberalizantes, já que pelos constrangimentos oriundos da II GM era impossível aos europeus 

 
67 Segundo Latham (2001), foi esta ideia de uma conexão entre a estabilidade econômica e a resolução dos dilemas 

securitários que conferiu à Truman apoio do Congresso em suas inciativas. Segundo o autor, os meios econômicos 

eram os meios de contenção previstos. 
68 Marshall faz uso exatamente da bandeira “economia forte leva à paz” ao longo de todo o seu discurso e usa este 

nexo para legitimar o programa: “é lógico que os Estados Unidos devem fazer tudo o que forem capazes para 

assistir no retorno de uma saúde econômica normal no mundo, sem a qual não pode haver estabilidade política e 

nenhuma paz garantida” (UNITED STATES, 1947, p. 1). Urwin (1995) faz questão de submeter o Plano Marshall 

à política externa de Truman porque a verdadeira intencionalidade política é velada por trás desta retórica, já que 

policy maker fez questão de frisar: “nossa política não é direcionada a nenhum país ou doutrina, mas contra fome, 

pobreza, desespero e caos” (UNITED STATES, 1947, p. 1). 
69 O termo positivo não carrega em Esposito (1995) um caráter moral, mas sim estratégico. O objetivo dos Estados 

Unidos era obter dos europeus uma postura que favorecesse seus interesses e sua posição no sistema internacional 

no contexto da Guerra Fria. 
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se recuperarem sem o uso de medidas protecionistas70, mas quebrar o ciclo do endividamento 

europeu por meio da injeção de dólares que financiou as importações necessárias para 

reconstrução e lhes deu mais flexibilidade para sua reinserção no mercado internacional de 

modo competitivo.  

 O discurso de Marshall armou um cenário para que se perpetuasse desde então a “troca 

de presentes” (FURIA, 2015). Os Estados Unidos tinham o que era necessário para uma 

recuperação mais objetiva da Europa: isto era interessante aos europeus, mas aos americanos 

os benefícios eram incomparáveis. Em troca da ajuda, os europeus precisaram se comprometer 

com as expectativas dos doadores. O estadista deu o primeiro passo ao proferir: 

“Já é evidente que, antes de o Governo dos Estados Unidos possa proceder mais além 

em esforços para aliviar a situação e começar a ajudar o mundo Europeu no seu 

caminho para a recuperação, deve haver algum acordo entre os países da Europa assim 

como quanto aos requerimentos da situação e à parte que estes países assumirão por 

si mesmos para dar o efeito apropriado a qualquer ação que possa ser adotada por este 

Governo (...) A iniciativa, eu penso, deve vir da Europa (...) O programa deve ser em 

conjunto, acordado entre um número, senão todas as nações Europeias” (UNITED 

STATES, 1947, p. 1) 

 Uma linha do tempo de trocas políticas se deu a partir deste pronunciamento. Foi do dia 

5 de junho de 1947 que os Estados Unidos, via Marshall, prometeram aos europeus ajuda 

internacional sob as condicionalidades citadas acima. Alguns dias depois, em 27 de junho de 

1947, teve início a Three Power Conference71, que reuniu em Paris Georges Bidault, Ernest 

Bevin e Viatcheslav Molotov, representantes de França, Grã Bretanha e União Soviética, 

respectivamente, tendo em vista lançar bases para uma organização coletiva que serviria de 

resposta validadora à oferta dos EUA. Em 2 de julho do mesmo ano, último dia da conferência, 

Molotov emitiu um discurso de rejeição à proposta. Ele justificou a recusa com o seguinte 

argumento: 

“Tendo em vista elaborar um programa Europeu tão compreensivo é proposto 

organizar uma organização especial encarregada de acessar os recursos e necessidades 

dos países Europeus e até mesmo de determinar o desenvolvimento dos principais 

ramos da indústria desses países e só após isso averiguar as possibilidades de receber 

a ajuda econômica Americana (...) Quando, entretanto, é atestado como na proposta 

Francesa que a posse decisiva da reabilitação da vida econômica dos países Europeus 

devem pertencer aos Estados Unidos e não aos países Europeus, tal posição entra em 

contradição com os interesses dos Estados Europeus já que pode guiar a uma negação 

de sua independência econômica, negação esta que é incompatível com a soberania 

nacional (...) Neste caso os créditos Americanos serviriam não para facilitar a 

reabilitação econômica da Europa mas para fazer uso de alguns países Europeus 

 
70 Sem a ajuda do Plano Marshall e sem a formulação de um sistema de pagamentos que fugisse do padrão-ouro 

os europeus teriam que corrigir sua posição no sistema internacional por meio da deflação a fim de tornarem seus 

produtos mais competitivos no mercado estrangeiro (ESPOSITO, 1995). 
71 A Conferência das Três Potências, em tradução própria. 
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contra outros países Europeus de qualquer maneira que certas potências fortes 

buscando estabelecer sua dominação achem lucrativo fazer” (RUSSIA, 1947, p. 2-4)  

 Molotov interpretou o auxílio como uma forma de ingerência e limitação da soberania 

dos receptores, servindo ainda como instrumento para estabelecer rivalidades entre os próprios 

europeus. Ele complementa seu discurso proibindo seus Estados satélites de irem a Paris para 

as negociações. Segundo Urwin (1995), ainda que o plano para ajuda econômica tenha sido 

aberto a todos os Estados europeus, incluindo a URSS, era evidente que o Plano Marshall era 

politicamente e economicamente motivado, especialmente aos olhos de Moscou. A recusa por 

parte de Molotov já era esperada pelos próprios policy makers ocidentais. 

 Este episódio não parou os europeus; no dia seguinte ao discurso russo – 03 de julho de 

1947 –, Bevin e Bidault emitiram um comunicado conjunto convocando os demais países a se 

posicionarem para receberem a ajuda dos Estados Unidos, ainda que sem a URSS. Entre 12 de 

julho e 22 de setembro do mesmo ano, dezesseis países72 se reuniram em Paris no que ficou 

conhecido como Conference of Sixteen73, ou Conference on European Economic 

Cooperation74, tendo em vista formular uma proposta de organização assim como formular uma 

“shopping list” (CINI, 2001, P. 16) para os Estados Unidos relatando em que setores e para que 

objetivos o dinheiro seria usado em cada país, uma espécie de petição. Foi criado logo no 

primeiro dia de encontro o Comitê para a Cooperação Econômica Europeia75 que ficou 

responsável por esta tarefa. 

 Pouco mais de vinte dias após o prazo estipulado, em 22 de setembro de 1947 as partes 

da Conferência assinaram e enviaram aos Estados Unidos o Relatório Geral com toda a 

informação necessária. Após análises e estudos, o Comitê manifestou a necessidade do 

programa em quatro frentes: o setor produtivo, em especial agricultura, combustível e energia, 

 
72 Os participantes da Conferência foram Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eire (Irlanda), França, Grécia, Islânsdia, 

Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Turquia e o Reino Unido. A Espanha não 

foi convidada para ser parte do processo por estar sob Regime ditatorial no período.  
73 Conferência dos Dezesseis, em tradução própria. 
74 Conferência sobre a Cooperação Econômica Europeia, em tradução própria. 
75 O Comittee of European Economic Cooperation teve como principal função formular um relatório com os 

requerimentos a serem supridos pelos EUA por um período de 4 anos, devendo ser entregue até o dia 1 de setembro 

de 1947. Formado por representantes de cada Estado-Membro da Conferência e qualquer outro Estado Europeu 

que desejasse participar da iniciativa, o CEEC contava quatro Comitês Técnicos: Comida e Agricultura (Food and 

Agriculture), Poder (Power), Ferro e Aço (Iron and Steel) e Transporte (Transport) – subdivido entre “interno” e 

“marítimo”, e com o auxílio do Comitê Executivo, composto por França, Itália, Países Baixos, Noruega e Reino 

Unido. O documento final, em parceria dos Estados Unidos e a ONU e suas organizações, foi fruto da avaliação 

das questões relativas à Balança de Pagamentos, além das questões especiais repartidas entre os quatro subcomitês 

citados (CEEC, 1947). O Comitê foi criado por uma resolução da própria Conferência, existia apenas dentro de 

seus limites, não possuindo personalidade internacional própria nem habilitação para tomar decisões exteriores 

válidas, o que levou o mesmo a não se encontrar mais, diferentemente dos Comitês Técnicos quer continuaram a 

se reunir. Informações disponíveis em: https://archives.eui.eu/en/isaar/38 

https://archives.eui.eu/en/isaar/38
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transporte e modernização de equipamentos; o setor financeiro, sendo sua estabilidade essencial 

para o pleno uso dos recursos financeiros e produtivos europeus; o a cooperação econômica 

entre os países participantes; e a balança de pagamentos, em especial o déficit existente com o 

Continente Americano. O documento possui quatro capítulos específicos para apresentação de 

cada temática e de proposições para solução dos dilemas de cada uma delas. A conclusão é de 

que uma quantia total de 22,4 bilhões de dólares seriam necessários para cobrir totalmente os 

déficits e reerguer a Europa aos níveis pré-guerra (CEEC, 1947). 

Segundo Bevin em pronunciamento na data da entrega do documento, caberia “agora 

ao povo Americano e ao Congresso Americano decidir se esse programa, empreendido a partir 

da iniciação do Sr. Marshall, deve ser cumprido” (GREAT BRITAIN, 1947, p. 4). 

O próximo passo desta troca foi a ratificação interna dos Estados Unidos via Foreign 

Assistance Act (1948)76. O Congresso Americano aprovou com 398 votos a favor e 57 contra a 

concessão de aproximadamente 13 bilhões de dólares a serem distribuídos em um período de 

quatro anos – 03/04/1948 – 31/06/1951 –, referentes a cerca de 3% do PIB do país em 1947. 

Deste montante 90% seriam transferidos como subvenções – doação, especificamente – e 10% 

em forma de empréstimos.  Para Jan Szuldbzynski (1953) os EUA, por meio deste documento, 

estabeleceram mais que os parâmetros como estas transferências ocorreriam, mas um método 

de controle tendo em vista garantir que cada país fizesse uso eficiente dos recursos, podendo 

até mesmo suspender algum país caso julgasse uso indevido da assistência. 

Embora os Europeus tenham apresentado aquilo que entendiam como prioridade para 

sua recuperação, coube aos doadores definir os mecanismos e a distribuição, além de uma 

estrutura de supervisão. Essa liberdade supervisionada deixa uma das principais heranças para 

a futura OCDE: o ownership. Defende-se que os receptores da ajuda têm a autonomia de se 

apropriar do processo e fomentá-lo de acordo com suas realidades e cosmovisões, contudo, 

como descreveu Robert E. Wood (1986), as opções de desenvolvimento já são delimitadas 

anteriormente. Os receptores podem ser livres dentro do que os doadores permitirem. Um país 

do Terceiro Mundo pela via das Nações Unidas pode, em teoria, gerenciar seu processo de 

desenvolvimento, desde que se enquadre dentro das atividades previstas pelos doadores como 

essenciais. Isto será melhor analisado posteriormente, mas a lógica foi a mesma com os 

Europeus: eles aplicavam, individualmente, os recursos recebidos, mas os setores a serem 

priorizados, a gestão da dívida e outras questões essenciais foram previamente delimitadas 

 
76 Ato de Assistência Estrangeira, em tradução livre. 
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pelos Estados Unidos, que também estabeleceram em solo europeu representantes e 

representações que garantissem a observância dos Acordos. 

 Por meio do Economic Cooperation Act (1948)77, foi estabelecida a Economic 

Cooperation Administration78 (UNITED STATES, 1948, p. 138), agência criada pelos Estados 

Unidos com o objetivo de fazer a gestão do programa. Liderada pelo “Administrator for 

Economic Cooperation”79, sediada em Washington e respondendo diretamente ao presidente 

era o organismo responsável por decidir como e em que setores os recursos seriam aplicados – 

por exemplo, inicialmente se colocava contra o uso dos fundos contravalor para financiamento 

de empresas públicas –, além da supervisão e fiscalização de todo o processo. Para auxiliá-lo 

foi criado o “Public Advisory Board”80, órgão consultivo acerca das políticas e 

responsabilidades gerais do programa. 

Foi estabelecido também o “Special Representative”81 na Europa, apontado pelo 

presidente, reconhecido como um “embaixador extraordinário e plenipotenciário” (UNITED 

STATES, 1948, p. 141) e representante dos Estados Unidos, ainda que como membro-

observador, em uma possível organização criada pelos europeus. Se a análise maussiana 

apresentada por Furia (2015) fosse aplicada a este trecho do Ato poderia se dizer que os EUA, 

ao darem seu portentoso “presente”, estabeleceram uma retribuição à altura, sem a qual os 

países europeus seriam considerados indignos da ajuda: o aprofundamento da cooperação por 

meio da criação de uma organização coletiva. 

Por fim, cada país participante receberia uma missão especial em seu território – Special 

Economic Cooperation Act Mission Abroad82 (UNITED STATES, 1948, p. 142) –, bem ao 

estilo do que se tornaram as operações de paz no final do século XX., cada uma sob direção de 

um chefe responsável por assegurar a performance dentro dos ditames por parte de cada 

receptor. 

Szuldbzynski (1953) ressalta que os acordos bilaterais que seriam negociados entre 

Estados Unidos e cada país receptor83 estariam submetidos ao Foreign Assistance Act. Segundo 

o autor o documento estabeleceu “amarras legais concretas” (SZULDBZYNSKI, 1953, p. 582), 

 
77 Na seção 101 do documento afirma-se que o Foreign Assistance Act poderia também ser citado como Economic 

Cooperation Act, Ato de Cooperação Econômica, em tradução própria. 
78 Administração de Cooperação Econômica, em tradução própria. 
79 Administrador para Cooperação Econômica, em tradução própria. 
80 Conselho Consultivo Público, em tradução própria. 
81 Representante Especial, em tradução própria. 
82 Missão Especial da Lei de Cooperação Econômica no Exterior, em tradução própria. 
83 Expresso na Seção 115 do Foreign Assistance Act (1948).  
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mesclando as leis municipais e as leis internacionais, de modo que os tratados que envolviam 

auxílios por parte dos EUA estavam submetidos aos estatutos do país. Não apenas o Ato 

americano, mas todas as suas emendas e atos suplementares se tornaram a pré-condição dos 

Estados Unidos para esta e as futuras ajudas prestadas, reforçando a prática de submissão das 

leis internacionais às leis municipais84. Este link, segundo o autor, não deixa dúvidas quanto ao 

fato de que tais leis domésticas foram acomodadas nas convenções internacionais de ajuda 

internacional. Em suma, 

“O país receptor não está apenas amarrado pelos termos existentes e condições do Ato 

de C.E., mas também por quaisquer emendas e atos suplementares. Isto significa 

submissão às limitações e restrições que o Congresso Americano possa impor no 

futuro. É um comprometimento antecipado por parte do receptor. As subsequentes 

alterações – através da ligação com os acordos bilaterais – serão automaticamente 

vinculantes na esfera internacional. As emendas afetam o tratado porque são 

incondicionalmente vinculantes. Do lado dos receptores não haveria remédio se os 

EUA introduzissem novos termos ou se retirassem da assistência. Os EUA por meio 

de emendas poderiam renunciar às pressas, e completamente pelo seu critério, 

enquanto se o recipiente renunciasse, teria que notificar” (SZULDBZYNSKI, 

1953, p. 584) 

O passo seguinte e final para consecução do Plano Marshall foi a assinatura em 16 de 

abril de 1948 do Tratado que deu origem à OCEE: Organização para Cooperação Econômica 

Europeia. A criação do organismo foi a aceitação por parte dos europeus de todas as 

condicionalidades impostas para recepção da ajuda: a cooperação, as prioridades de 

investimento, a modalidade de acordos, as práticas econômicas a serem adotadas e até mesmo 

a submissão às leis municipais dos doadores. Por este motivo Tony Just (2001), se refere à 

organização como uma expressão manifesta de um forjar de hábitos, uma moldura institucional 

com objetivos políticos traçados.  

 

 

 

 

 
84 Apesar de as leis internacionais e as leis nacionais aparentemente constituírem dois espectros jurídicos 

completamente distintos, a relação entre ambas é um tema sem consenso dentro do Direito, especialmente quando 

há um choque entre ambas e precisa-se chegar a uma decisão. Saini (2018) destaca, todavia, a primazia das leis 

domésticas sobre as internacionais. A aplicabilidade de uma decisão de caráter global depende de “quão longe a 

lei constitucional do estado permite que a lei internacional seja aplicada diretamente pelas cortes” (SAINI, 2018, 

p. 634). No sentido inverso, o mesmo se aplica, pois os acordos internacionais acabam submissos à jurisdição das 

cortes nacionais; acordos assinados extra territorialmente não são validados se não forem ratificados pelos atores 

competentes, em geral, o Legislativo, estando passíveis de invalidação caso violem leis domésticas. 
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1.3 | A OCEE 

A Organização para Cooperação Econômica Europeia85 

“foi uma instituição única cuja membresia abraçou todos os países europeus 

ocidentais e cuja existência abrangeu o período de reconstrução e reabilitação 

econômica da Europa. Se tornou o veículo para implementação de uma gama de 

políticas que visavam tanto o crescimento econômico doméstico quanto a viabilidade 

comercial internacional. Ela proveu também o contexto no qual os países europeus, 

em diferentes estágios de seus desenvolvimentos e com diferentes problemas de 

gestão macroeconômica, tentaram construir uma estrutura comum para suas políticas 

econômicas, mesmo que nem sempre bem-sucedidas” (BRUSSE, GRIFFITHS, 1997, 

p. 28). 

A OCEE acabou se tornando uma organização de caráter temporário cujo foco era gerir os 

recursos e cumprir os ditames do Plano Marshall, sendo rapidamente superada pela OTAN 

quando o programa vinha chegando ao fim, mas ainda assim ela cumpriu dupla função para o 

estabelecimento do Regime da Ajuda: em primeiro lugar, formulou as instituições e práticas 

que seguiram na OCDE, instituição mais relevante na ajuda internacional, incluindo o Comitê 

que deu origem ao Development Assistance Comittee; em segundo lugar, por meio da 

modulação de um comportamento os Estados Unidos tornaram os europeus doadores dentro do 

sistema vindouro, um burdensharing86.  

Começando pelo primeiro ponto, durante a Conferência que trouxe este organismo à luz 

algumas frentes se estabeleceram tendo em vista mitigar a dominância de determinado país ou 

grupo sobre sua formulação. Grã-Bretanha e França87 tinham suas próprias propostas para frear 

 
85 A OCEE tinha originalmente 18 participantes: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, 

Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido, e Alemanha 

Ocidental – representada orginalmente pelas zonas de ocupação americana e britânica em conjunto e a zona de 

ocupação francesa – e Trieste – território livre no período, sob tutela anglo-americana; permaneceu na OCEE até 

retornar à posse da Itália.  

Informações disponíveis em:https://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm  
86 Divisão dos encargos, em tradução própria, 
87 França e Grã-Bretanha se uniram contra a dominação americana, contudo ambos defendiam proposições 

diferentes para a OCEE. O “lado francês”, representado principalmente por Jean Monnet e apoiado pelos italianos, 

pleiteava uma OCEE supranacional e mais autônoma, com um Conselho Executivo Forte, que funcionasse entre 

os encontros das conferências maiores, representando todos os países membros; defendiam também um 

secretariado internacional, com um Secretário-Geral empoderado para tomar grandes iniciativas políticas 

independentemente. O lado britânico, apoiado principalmente pelos países escandinavos – Dinamarca, Suécia e 

Noruega –, Suíça e Irlanda, como o contraponto ao defenderem uma OCEE intergovernamental, de caráter 

consultivo, com a autoridade residindo majoritariamente nos comitês e com um representante “frouxamente 

amarrado” (HUTTON, 1974) 

https://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm
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a ingerência dos EUA88 89; o Benelux90 adotou estratégias para impedir o domínio franco-

britânico. Segundo Hutton (1974), predominou na OCEE uma visão britânica: a organização 

foi formulada com caráter intergovernamental. Às aspirações supranacionais francesas, poucas 

concessões foram feitas: o direito do Secretário Geral em iniciar propostas, a liberdade do 

Comitê Executivo de tomar decisões executivas delegadas91. Na prática, todavia, não houve 

ganho real em autonomia (CINI, 2001). 

Com sede no Chateau de la Muette, em Paris e tendo como principal representante o 

Secretário-Geral92, determinou-se que a tomada de decisões na OCEE seria por unanimidade, 

ainda que no papel93. Nesta modalidade, proposta do Benelux para proteger os interesses dos 

Estados menores, havia a possibilidade de abstenção, mas sem o caráter de veto, ou seja, 

abstenções não anulavam votações. Sua estrutura tinha como instituição central e fonte de 

 
88 O grande desejo dos Estados Unidos era que a instituição assumisse um caráter supranacional; quanto mais 

profunda fosse a integração, mais perto do ideal americano estaria a OCEE, e este seria o auge do espírito 

comunitário. Washington tinha também preferências quanto a um Secretário-Geral “que concordasse com a 

política Americana” (MILWARD, 1984, p.131). Havia uma expectativa que o representante máximo fosse 

providenciado pelo Benelux – Bélgica, Holanda e Luxemburgo –, expectativa esta que fazia uso da resistência de 

Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo ao domínio Anglo-francês. Os americanos também desejavam – e de fato 

conseguiram incluir – uma cláusula que permitisse a exclusão de governos comunistas da ajuda do Plano 

Marshall88, que para o Comitê Executivo fossem indicados representantes de alto nível e de relevância, além do 

estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos. 

89 Diante das múltiplas exigências a priori, Grã Bretanha e França conseguiram impedir a ingerência dos EUA 

sobre a escolha do Secretário-Geral. Nos demais pontos a OCEE acabou aderindo a diversos requerimentos dos 

doadores: eles forçaram a escolha do Ministro das Relações Exteriores da Holanda Dirk Stikker  como presidente 

do Conselho Ministerial, e sua vontade de uma representação composta por pessoal/corpo diplomático de primeira 

classe prevaleceu – os representantes era não só qualificados como renomados  e respeitados em seus países. Este 

último ponto trouxe bastante prestígio à organização, impedindo que ela fosse vista como algo de pouca relevância 

e gerando um esforço maior nos países tendo em vista gerar políticas nacionais com padrão mais europeu 

(HUTTON, 1974). 
90 Milward (1984) ressalta que o Benelux liderou a luta contra uma predominância anglo-francesa na organização. 

Segundo o autor, “os países do Benelux em si estavam determinados que a OCEE não deveria ser uma repetição 

da CEE e que em cada nova organização os países menores deveriam ser capazes de escapar da dominação Anglo-

francesa. Eles queriam pelo menos uma presidência, fosse do Conselho ou do Comitê Executivo, e queriam o 

secretariado-geral, para o qual Max Hirschfeld era seu candidato” (MILWARD, 1984, p.132). 
91 O fato de que a operacionalização do organismo foi deixada a cargo dos países membros é um dos principais 

fatores que travou o supranacionalismo. Ainda era presente entre eles desconfianças e receios, especialmente em 

relação à Alemanha, vista como um risco – o perigo alemão – para a ordem que estava sendo estabelecida. 
92 O posto foi ocupado por apenas dois homens: Robert Marjolin (1948-1955), economista e político francês 

envolvido no governo De Gaulle durante a II Guerra Mundial e colaborador de Jean Monnet; e René Sergent 

(1955-1961), também francês, que sucedeu Marjolin após sua saída carregada de frustração com aquilo que 

considerava um “progresso lento da unificação europeia”. Sergent foi embaixador e ocupou cargos executivos na 

OTAN antes de assumir a OCEE em um período difícil, que já apontava para seu esvaziamento. As dificuldades 

encontradas para sanar questões comerciais e divergências internas fez com que sua gestão fosse considerada pelos 

membros como um fracasso (SCHMELZER, 2016). 
93 Segundo Cini (2001), na prática as decisões eram tomadas a partir do alinhamento franco-britânico, contando 

com os Estados Unidos como árbitro em disputas. A autora afirma que os EUA viam um veto como uma restrição 

à autonomia da organização. O contrário ocorreu, todavia: uma alta qualidade corporativa foi alcançada, com 

importantes políticas, iniciativas e alto grau de influência, pelo menos enquanto havia o interesse de se manterem 

qualificados para a ajuda. Como um comportamento padronizado era a chave para destrancar a distribuição anual 

de ajuda, durante o período do Plano Marshall o veto não foi um grande problema.  
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governabilidade o Conselho de Ministros. Formado por um representante de cada Estado 

Membro, contava com encontros semanais, além de encontros ministeriais cerca de quatro 

vezes ao ano, tendo em vista lidar com questões políticas e assuntos administrativos. Este 

Conselho indicava os sete membros daquilo que se tornou o Comitê Executivo; este, liderado 

pelo Diretor Geral, possuía delegação parcial de poder e contava com o suporte de comitês 

técnicos especializados. 

Os Comitês, um especificamente, são extremamente relevantes para o que prosseguiu 

em termos de ajuda na OCDE. Na OCEE, eles eram aproximadamente vinte no total, possuindo 

responsabilidade de observar e gerir áreas específicas. Eles podiam ser comitês verticais, mais 

especializados e referentes a áreas específicas da atividade econômica, como por exemplo, o 

Comitê de Transporte Interior e Marítimo, comitês para diversos setores energéticos etc. Eles 

também podiam ser horizontais, focados em questões econômicas e financeiras gerais, sendo 

estes cinco: Fiscal, Comércio, Pagamentos, Mão-de-Obra e, o mais importante para esta seção, 

o Comitê de Territórios Além-Mar94. 

O artigo segundo da Convenção para Cooperação Econômica Europeia (1948), acordo 

de fundou a OCEE, decretava que os recursos do Plano Marshall tocariam não apenas os 

europeus:  

“As Partes Contratantes irão, tanto individualmente como coletivamente, promover 

com vigor o desenvolvimento da produção, através do eficiente uso dos recursos a 

suas disposições, seja em suas metrópoles ou territórios além-mar, e pela progressiva 

modernização de equipamentos e técnicas, de modo que possa melhor assistir o 

cumprimento do programa de recuperação conjunto.” (OEEC, 1948, p. 4) 

Como todos os comitês, e a organização em geral, o Comitê de Territórios Além-Mar 

funcionava por meio da técnica da confrontação, que também permaneceu na OCDE: segundo 

Hutton (1974) o objetivo desta metodologia era fazer com que o Conselho tomasse decisões 

mais precisas e efetivas. Relatórios e resultados eram confrontados tendo em vista averiguar 

medidas que funcionavam ou não funcionavam, ou que precisavam de ajustes. As críticas eram 

feitas em sessões fechadas, não havendo a necessidade de proteger a honra de algum delegado 

possivelmente ofendido. Neste caso específico, os Estados com encargo colonial traziam 

informações, números e resultados práticos para submissão ao Conselho. O CTAM, com pouco 

poder decisório e caráter mais informativo e consultivo, se tornou um fórum de discussão e 

 
94 Este Comitê começou, primeiramente, como um Grupo de Trabalho, estabelecido em 4 de outubro de 1948, na 

nona reunião do Comitê Executivo da OCEE. Formado por países membros com demandas extra europeias – 

Bélgica, França, Holanda, Portugal e Reino Unido –, este grupo se tornou o Comitê de Territórios Além-Mar. 
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coordenação de políticas de ajuda entre as metrópoles europeias a suas respectivas colônias 

(SCHMELZER, 2016) 

Rick Schreurs (1997) destaca a importância que estes territórios tinham para o sistema 

que fora estabelecido. A recuperação europeia consistia em quebrar o ciclo de endividamento 

via injeção de dólares afim de que tudo o que fosse necessário para sua recuperação fosse 

importado dos Estados Unidos. As colônias, neste contexto, precisariam suprir tanto as 

demandas de matéria-prima e de produção de materiais estratégicos por parte dos doadores, 

como se firmarem como mercado para as exportações metropolitanas. Além de serem parte da 

solução do ERP, “era de interesse dos EUA prevenir que estes países se tornassem terreno fértil 

para o comunismo” (SCHREURS, 1997, p. 88). Por esse último motivo, afirma o autor, os 

Estados Unidos fizeram vista grossa para o princípio do colonialismo.  

Um montante de 6% a 8% de toda a distribuição do Plano Marshall foi encaminhado 

para estes territórios além-mar entre 1948-1952, mas para além das finanças investidas a OCEE, 

por meio deste comitê, acabou se tornando um centro de produção e formulação de documentos 

em torno da ajuda técnica e laboral, estudos sobre investimentos, organização da agricultura 

indígena, energia, etc. (SCHMELZER, 2016). A organização passou a formular as vias de 

desenvolvimento e crescimento econômico à sua maneira, que segundo Schmelzer (2016), não 

se estendeu somente às colônias, mas também aos países considerados “subdesenvolvidos”95. 

Esta semente do Regime da Ajuda, já presente na OCEE, pode ser vista como uma 

preparação para o que viria na etapa seguinte na OCDE. O episódio descrito pelo presidente 

Truman acerca da Grécia e da Turquia revelavam mais que a necessidade de ação dos EUA, 

mas a necessidade de cooptar dentro do bloco capitalista aqueles que suportariam a ordem junto 

consigo. Os americanos foram requisitados porque a Grã-Bretanha, tradicional fornecedora de 

auxílio militar e financeiro a estes países, já não tinha mais condições de manter o fluxo de 

assistência, sem a qual, na visão dos policy makers, certamente estes países sucumbiriam às 

pressões comunistas. Imprimir e moldar, até mesmo pela via coercitiva, os princípios 

capitalistas nos países receptores do Plano Marshall era garantir, após sua recuperação, o 

bursensharing, reconhecido pela OCDE como a origem do que se tornou a ajuda para a 

assistência ao desenvolvimento oficial (HYNES & SCOTT, 2013). 

 
95 Schmelzer (2016) relata que dentro da OCEE havia um discurso diferenciado para os membros europeus mais 

pobres, que se fortaleceu a partir dos anos 1950.  Estes membros foram classificados dentro da organização como 

“áreas subdesenvolvidas” e este termo gerou instabilidade entre estes e o “clube dos ricos” por ser considerada um 

estigma, levando-os a serem renomeados como “áreas no processo de desenvolvimento econômico”. 
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Os mecanismos instaurados via OCEE modularam o comportamento europeu para este 

fim. O European Payments Union96, por exemplo, solucionou ao longo dos anos do ERP os 

problemas na balança de pagamentos. Em especial, a renovação anual dos valores, a 

possibilidade da medida coercitiva de suspensão da ajuda e a presença constante dos Estados 

Unidos foram essenciais para imprimir nos receptores seus princípios e práticas, mantendo-os 

nos trilhos. 

Os EUA estavam presentes com seu representante especial Averell Harriman97 e, 

embora não fossem membros permanentes, eram observadores. Durante o período de formação 

da OCEE, os europeus conseguiram fazer prevalecer elementos de sua escolha para a 

organização, como a intergovernabilidade e o veto no processo de tomada de decisões, apesar 

das limitações impostas pelo Foreign Assistance Act (1948). A ingerência dos doadores pode 

ter sido freada ao máximo possível na constituição da organização, mas durante os anos de 

funcionamento do European Recovery Program sua influência não pôde ser controlada. Sob a 

prerrogativa de garantir que a assistência prestada fosse usada para os propósitos corretos e com 

o constante estado de ameaça de sanções – especialmente a suspensão da ajuda – os EUA 

interviram de maneira incisiva, até mesmo fora do foro da OCEE, sobre as políticas econômicas 

dos países receptores. Szuldbzynski (1953) ressalta esses casos. 

Na Áustria, o Parlamento precisou aprovar uma lei relaxando algumas medidas 

comerciais protecionistas diante do pedido de revisão por parte dos Estados Unidos de tais 

práticas. Segundo o autor, a continuidade da ajuda estaria condicionada à mudança de 

posicionamento austríaco. Karl Gruber, Ministro das Relações Exteriores do país, declarou que 

embora imensamente grato pela ajuda dos EUA, grande também era o desconforto das 

constantes interferências dos órgãos americanos em seus assuntos domésticos. 

Na Grécia, as críticas foram mais duras pois a própria opinião pública se virou contra o 

país doador, mais especificamente contra o Embaixador Americano em Atenas, que tentou 

influenciar não só um comportamento econômico, como também uma prática política: ele 

sugeriu novas eleições e se disse contrário à restauração do sistema de representação 

proporcional nas mesmas. O diplomata foi acusado de se portar como um “Super-Governador” 

 
96 União de Pagamentos Europeus, em tradução própria. 
97 William Averell Harriman era um diplomata e empresário americano fortemente ligado ao Partido Democrata, 

pelo qual foi eleito em janeiro de 1955 como Governador de Nova York, cumprindo mandato até dezembro de 

1958. Segundo Hutton (2001), além de estar presente em toda tomada de decisões da OCEE, Harriman fazia 

frequentes visitas às capitais dos países receptores ao lado dos altos representantes da organização tendo em vista 

apresentar aos homens responsáveis pela política econômica pontos de vista a serem adotados. 
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tentando passar por cima do povo e do governo grego. Neste episódio o governo americano se 

retratou, garantindo que a missão estabelecida no país se limitaria a conselhos e desmentindo 

rumores de que a ajuda dos EUA seria cortada por conta do episódio. 

Segundo Szuldbzynski (1953), o episódio mais relevante foi o do “Caso Socobelge”. 

Este era o nome de uma empresa belga98 que em dezembro de 1950 entrou com um pedido 

contra o governo grego por um embate travado entorno de um serviço prestado entre 1925 e 

1926 e julgado a nível internacional em 193999. A Béligca, diante do não pagamento do valor 

devido à empresa até mesmo durante a vigência da OCEE, recorreu à Corte Internacional de 

Justiça, que determinou que sete milhões de dólares seriam bloqueados temporariamente: seis 

milhões equivalentes à ajuda do ERP e um milhão referente ao European Payments Union, 

tendo, este último montante, sido depositado em um banco belga.  

A reação dos Estados Unidos foi imediata e incisiva ao declararem que a ação belga era 

inconsistente com as previsões do Economic Cooperation Act de 1948, especialmente pelo fato 

de que a ajuda não tinha como foco o pagamento de débitos privados, mas públicos. Isto 

significava que, no ideário americano, as dívidas gregas com um ator privado belga jamais 

deveriam envolver os fundos do programa de ajuda. Uma carta foi escrita e entregue pelo chefe 

da missão do ECA em Bruxelas às autoridades belgas no dia 11 de abril de 1950 dando um 

ultimato até o dia 30 de abril para o desbloqueio dos recursos gregos. A Bélgica não cedeu às 

pressões, e a sanção americana realmente foi aplicada ao país considerado infrator 

temporariamente, até a conclusão de um acordo bilateral100 entre os dois países em 2 de maio. 

Hutton (1974) destaca que não se pode negar a relevância do Plano para a reconstrução 

europeia; sem ele o processo teria sido mais lento. Seu objetivo principal, contudo, foi 

implementar uma série de novos e duradouros métodos e estruturas, um novo padrão comercial 

financeiro que transformou o modus vivendi europeu e trouxe benefícios incalculáveis aos 

Estados Unidos. Mais do que a preferência comercial já esperada, o comunismo foi contido na 

Europa Ocidental em definitivo e os EUA tiveram parceiros para dividir o fardo de levar essa 

 
98 Socobelge era a sigla para Société Comerciale Belge – Sociedade Comercial Belga, em tradução própria. 
99 Em 1925 a empresa belga fez um contrato com o governo grego para construção de linhas férreas na Grécia, 

suprindo inclusive o equipamento, recebendo como pagamento títulos de dívida pública emitidos pelos gregos. Os 

títulos não foram pagos, em grande parte devido à crise financeira em 1932, e por isso a Socobelge recorreu à 

Comissão Arbitral, estabelecida via contrato, que estabeleceu o pagamento de mais de 6 milhões de dólares por 

parte da Grécia à empresa, com juros. Os devedores ainda assim não pagaram, o que levou o governo da Bélgica 

a se envolver, levando o caso, em 15 de junho de 1939, à Corte Permanente de Justiça Internacional – tribunal da 

ainda existente Liga das Nações (WARLMONT, 1953). 

100 Szuldbzynski (1953) ressalta que a OCEE não foi envolvida no Caso Socobelge; tudo foi tratado bilateralmente 

pelos EUA. 



57 
 

nova ordem. A ajuda via OCEE tinha um alvo: um forjar de hábitos (JUST, 2001) por meio de 

um sistema que moldou as atividades em curso. 

No momento em que os objetivos foram cumpridos, a OCEE se tornou um organismo 

sem propósito, perdendo seu sentido e com um forte imperativo de reforma, ainda assim, dentro 

do contexto bipolar a ajuda ainda era essencial, mais ainda para os Estados Unidos, era vital 

que os europeus fossem promovidos a um novo status, tendo em vista sustentar a ordem ao lado 

de seus doadores em uma nova organização: 

“(...) os ‘Americanos esperavam encorajar uma maior participação dos países 

Europeus nos programas de ajuda econômica aos países em desenvolvimento; os 

Estados Unidos pareciam estar carregando a maior parte do peso e a administração 

dos EUA estava ansiosa, não só para obter alívio para a balança de pagamentos dos 

EUA, mas também reafirmar ao Congresso que esse “fardo do homem branco’101 em 

particular estava sendo compartilhado com equidade razoável.” (PLUMPTRE, 1977, 

p. 131 apud WOLFE, 2008, p. 28) 

 Ainda que o ERP tenha tido sua importância na recuperação europeia, seu maior ganho 

foi para os próprios doadores, que além de terem mantido um forte mercado consumidor e uma 

resistência ao comunismo, geraram parceiros para sustentar uma ordem que precisava ser 

mantida. O avanço soviético em meados do conflito foi em direção ao Terceiro Mundo, e era 

essencial para a definitiva vitória ocidental que ele fosse contido. 

 

1.4 | A OCDE 

 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE102, fundada 

em 30 de setembro de 1961, foi o arauto de tudo o que foi iniciado em 1947 via Plano Marshall. 

A prática da ajuda iniciada via ERP tomou proporções globais quando os antigos receptores se 

tornaram doadores – lado a lado com os Estados Unidos – dentro desta nova ordem, e os 

recursos passaram a ser direcionados para o Sul Global.  

 A OCDE autointitula-se  como uma “contrapartida econômica da OTAN” (OCDE, 

2008, p. 9) e como criada “a partir da OCEE” (Ibid., p. 9). De fato, a organização nascida em 

 
101 Esta expressão, que muito se popularizou, é de autoria do britânico Rudyard Kipling em seu poema “The White 

Man’s Burden” (1899) – O Fardo do Homem Branco, em tradução própria. 
102 A OCDE conta atualmente com 37 membros. Originalmente, 20 foram signatários da Convenção de 

14/12/1960: Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. 

Os novos membros aderiram à organização são os seguintes: Japão (28/04/1964), Finlândia (28/01/1969), 

Austrália (29/09/1971), Nova Zelândia (29/05/1973), México (18/05/1994), República Tcheca (21/12/1995), 

Hungria (07/05/1996), Polônia (22/11/1996), Coreia do Sul (12/12/1996), Eslováquia (14/12/2000), Chile 

(07/05/2010), Eslovênia (21/07/2010), Israel (07/09/2010), Estônia (09/12/2010), Letônia (01/07/2016), Lituânia 

(05/07/2018), Colômbia (28/04/2020). 
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1961 foi fruto da combinação das pressões do braço militar ocidental pela instauração de uma 

frente econômica mais robusta para combater a ofensiva econômica da URSS no Terceiro 

Mundo, assim como também do processo de reformulação de uma OCEE esvaziada, herdando 

dela muitos métodos, procedimentos e aspectos estruturais103. 

 Hutton (1974) fez um estudo comparativo entre as duas organizações tendo em vista 

identificar semelhanças/continuidades e diferenças. Em termos de estrutura as bases se 

mantiveram quase intocáveis. A OCDE conta com um Secretariado104, um Conselho105 e os 

Comitês106. O autor identifica apenas duas alterações nesta esfera: os poderes do Secretário-

Geral passaram a ser maiores, podendo presidir sobre o Conselho no nível dos representantes 

 
103 A Organização para Cooperação Econômica Europeia alcançou nos anos finais da década de 1950 seu 

esgotamento: o sistema da European Payments Union – União de Pagamentos Europeus, em tradução própria – 

do European Monetary Agreement – Acordo Monetário Europeu, em tradução própria – solucionaram o dilema 

da convertibilidade, esvaziando a função do organismo de gerenciar os débitos dos países membros; a liberalização 

comercial foi atingida quando o país que mais resistira a este processo – a França –, aboliu em dezembro de 1958 

as quotas em 90% de seu setor privado, porcentagem estabelecida como alvo pelo Conselho. Isto significou 

naquele período uma abolição destas barreiras comerciais em todos os grandes países receptores do ERP. Por fim, 

os europeus já caminhavam de forma independente na busca pela integração europeia fora dos marcos da OCEE, 

o que significava também com maior distância da influência dos Estados Unidos no processo. Os comportamentos 

e resultados esperados pelos doadores com o ERP tinham sido alcançados. Segundo Wolfe (2008, p. 37), o 

organismo teve “roubado seu entusiasmo inicial em virtude de seu próprio sucesso”. Apesar dos êxitos, os avanços 

na liberalização comercial, por exemplo, levaram a mesma a um cenário de perda de influência e esvaziamento. O 

aprofundamento da integração europeia, por sua vez, foi a semente que tornou a OCEE um fórum de disputas e 

divisão entre o Grupo dos Seis – Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental, 

signatários do Tratado de Lisboa (1957) –  e os demais  em torno do mercado comum europeu. Ainda que diante 

deste esgotamento, a OTAN, braço militar do bloco capitalista durante a Guerra Fria, e os Estados Unidos, 

individualmente, ainda compreendiam a pauta econômica como essencial no contexto do confronto bipolar. A 

questão não estava solucionada na Europa; o padrão de vida deveria ser elevado também no Terceiro Mundo, onde 

a União Soviética empreendia no final dos anos 1950 uma “ofensiva econômica” (GRIFFITHS, 1997). Era o desejo 

de ambos os atores que fosse criada uma nova ou renovada organização econômica, Atlântica em sua membresia, 

e não apenas europeia. Era essencial que neste novo contexto os europeus fossem retirados da condição de somente 

ajudados, receptores de exortações sem nenhum peso vinculante, fazendo a transição para sustentadores da ordem, 

recebendo como grupo as pressões recebidas na última década somente pelos Estados Unidos. Na perspectiva da 

superpotência, esta organização transatlântica seria uma solução que resolveria a questão do burdensharing, por 

isso os EUA “o grande motor por trás da criação da OCDE” (SCHMELZER, 2016, p. 47). Diante deste contexto, 

entre dezembro de 1959 e dezembro de 1960 os países envolvidos nesta empreitada se reuniram fora dos marcos 

da OCEE para definir os rumos desta cooperação Atlântica, assinando em 14 de dezembro de 1960 a Convenção 

que passou a valer em 30 de setembro de 1961. 

104 O Secretariado, liderado pelo Secretário-Geral, é formado por mais de 2500 colaboradores, incluindo cientistas, 

advogados, economistas e outros profissionais, tendo em vista dar suporte às atividades dos comitês com pesquisas 

e análises (OCDE, 2008). 
105 O Conselho é formado por um representante de cada país-membro e é onde reside o poder decisório do 

organismo. Com encontros regulares no nível dos representantes permanentes e uma vez ao ano a nível ministerial, 

é nesta ala da OCDE que se discutem as prioridades e dilemas para o trabalho dos demais órgãos. Aquilo que é 

deliberado nesta instância é levada a cabo pelo Secretariado (OCDE, 2008). 
106 Os Comitês são fóruns de estudo, promoção de ideias e formulações de políticas em áreas específicas, como 

educação, comércio, ciência, energia etc. Cada um conta com um representante de cada um dos 30 países-

membros. Em 2008 a OCDE contava com cerca de 200 comitês, atualmente, em 2020, já passam de 300, e seus 

encontros contam anualmente com cerca de 40 mil representantes nacionais. Os Comitês são os responsáveis por 

“definir e acompanhar regras globais comuns” (OCDE, 2008). Informações em: 

https://www.oecd.org/about/structure/#:~:text=the%20accession%20process.,Committees,policy%20actions%20

among%20Member%20countries.  

https://www.oecd.org/about/structure/#:~:text=the%20accession%20process.,Committees,policy%20actions%20among%20Member%20countries.
https://www.oecd.org/about/structure/#:~:text=the%20accession%20process.,Committees,policy%20actions%20among%20Member%20countries.
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permanentes; e os antigos comitês técnicos foram substituídos por um novo grupo de comitês, 

muito maior em números e em atividades. No nível processual, uma manutenção importante: a 

técnica da confrontação continuou sendo o principal método dos Comitês. Seu trabalho é 

exatamente formular e atualizar políticas levando em conta dados numéricos e empíricos, 

mantendo o que funciona e alterando o que não foi exitoso. No nível de tomada de decisões, a 

técnica da confrontação permaneceu como método para escolhas políticas de forma mais 

precisa; nesta mesma área, uma alteração relevante: o critério da unanimidade foi deixado de 

lado e o consenso passou a ser adotado.  

As duas alterações mais importantes identificadas, contudo, foram as seguintes: a gama 

de áreas e problemáticas que a OCDE passou a lidar superou – e muito – as atividades da OCEE. 

O organismo gestor dos recursos do Plano Marshall, até mesmo no seu auge, lidava 

majoritariamente com a questão da recuperação econômica europeia: “era uma organização 

europeia lidando com problemas europeus” (HUTTON, 1974, p. 237). A OCDE, por sai vez, 

previa a atuação em problemas mais variados e globais. Segundo sua própria convenção: 

“Os alvos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento econômico (chamada 

a partir daqui de “Organização”) deve promover políticas desenhadas: (a) para 

alcançar o maior crescimento econômico sustentável e emprego e um ascendente 

padrão de vida nos países membros, enquanto mantém a estabilidade financeira, além 

de contribuir para o desenvolvimento da economia mundial; (b) para contribuir com 

a sólida expansão econômica nos membros assim como nos países não-membros no 

processo de desenvolvimento econômico; e (c) para contribuir com a expansão do 

comércio mundial em bases multilaterais e não-discriminatórias de acordo com as 

obrigações internacionais” (OCDE, 1960) 

A segunda alteração mais relevante foi o papel que a assistência ao desenvolvimento 

ganhou dentro desta organização. Ainda que a OCEE contasse com uma pequena semente da 

prática da ajuda – o Comitê de Territórios Além-mar –, nem de longe esta atividade teve na 

primeira organização as proporções do que a ajuda aos menos desenvolvidos assumiu na 

OCDE, nem em volume de capital transferido, nem em assistência técnica, nem em nenhuma 

outra prática proposta. Hutton (1974) publicou seu estudo comparativo pouco mais de uma 

década depois da fundação da OCDE; o autor ainda não possuía a figura completa do que a 

ajuda internacional se tornaria, mas previu o seguinte cenário:  

“Enquanto a coordenação da política econômica, a expansão do comércio mundial e 

a ajuda a países em desenvolvimento constituam os três pilares principais da atividade 

da OCDE, há razão para acreditar que sua preocupação com a assistência ao 

desenvolvimento esteja se tornando sua preocupação central e mais latente” 

(HUTTON, 1974, p. 247). 

Neste período o organismo já provia noventa e cinco porcento de toda assistência 

econômica e fluxo de capitais privados para estes países (Ibid.). 
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Schmelzer (2016), décadas depois, afirma tendo em vista a figura mais completa do que 

a OCDE se tornou que, apesar de o organismo vislumbrar toda uma gama de atividades 

comerciais e financeiras, foi o “D” de OCDE que ganhou mais relevância. Na verdade, segundo 

ele, a necessidade em cooperar em desenvolvimento foi a chave para que a OCEE fosse 

reformulada e não abandonada (Ibid., p. 243). O desenvolvimento neste novo organismo se 

tornou alvo de inúmeros debates e discussões, ganhando o sentido não só de desenvolvimento 

próprio, mas também, e principalmente, de desenvolvimento alheio. Após a experiência da 

reconstrução europeia este grupo de países se autointitulou, equivocadamente, responsável por 

replicar o caminho do crescimento nas áreas coloniais e pós-coloniais. 

É importante ressaltar que não existe nenhuma semelhança detectável entre os casos do 

Plano Marshall e dos países alvos desta nova onda de assistência. Esta narrativa serviu, 

novamente, apenas como um pretexto, uma explicação para a decisão de intervir. O único 

paralelo possível em ambos os casos é a busca por uma justificativa moral para respaldar 

intervenções por meio de ODA. 

Tendo isto em mente, foi através deste discurso que um dos Comitês da OCDE 

superdimensionou a prática da ajuda: o Development Assistance Committee107, conhecido como 

o DAC108. Durante o processo de reorganização da OCEE, em 13 de janeiro de 1960 o policy 

maker americano Douglas Dillon propôs no Comitê Econômico Especial um aumento no fluxo 

de capital destinado ao desenvolvimento de países atrasados neste processo. Inicialmente sob o 

 
107 Comitê de Assistência ao Desenvolvimento, em tradução própria. 
108 O Development Assistance Committee opera por meio de reuniões em diferentes níveis: a cada 2 ou 3 anos 

ocorrem as High Level Meetings – Reuniões de Alto Nível, em tradução própria – cujos participantes são ministros 

de desenvolvimento; entre estes encontros ocorrem as Senior Level Meetings – Reuniões de Nível Sênior, em 

tradução própria –, composta por líderes de agências de ajuda; por fim ocorrem as Committee Meetings – Reuniões 

do Comitê, em tradução própria –, que contam com a presença dos delegados representantes de cada país em Paris. 

Sua estrutura conta com seis corpos subsidiários: o Grupo de Trabalho de Estatística (WP-STAT), a Rede de 

Trabalho em Igualdade de Gênero (GENDERNET), a Rede de Trabalho em Governança (GovNet), a Rede de 

Trabalho em Avaliação de Desenvolvimento (EVALNET), a Rede de Trabalho em Cooperação Ambiental e de 

Desenvolvimento (ENVIRONET), e a Rede de Trabalho Internacional em Conflito e Fragilidade (INCAF). 

O DAC conta com 30 membros,  que foram se juntando ao Comitê ao longo dos anos: Austrália, Áustria, Bélgica, 

Canadá, República Tcheca, Dinamarca, União Europeia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, 

Irlanda, Itália, Japão, Coreia do Sul, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Para ser parte deste Comitê não 

basta ser parte da OCDE, é preciso que o país candidato se enquadre nos critérios propostos: é necessário 

comprovar a existência de estratégias, instituições, capacidade de esforço, manutenção e avaliação que os 

capacitem a prover ajuda internacional dentro das demandas do DAC.  

Informações disponíveis em: www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/  

http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/


61 
 

nome de Development Assistance Group109, ou DAG, esta instituição não era estrita às 

potências coloniais110, diferentemente do Comitê de Territórios Além-Mar.  

Ainda sob a égide da OCEE, reuniões do DAG ocorreram tendo em vista promover 

alinhamento por meio da comparação de dados. Nos três primeiros encontros (9-11 de março 

de 1960, em Washington, EUA; 5-7 de julho de 1960 em Bonn, Alemanha; 3-5 de outubro de 

1960, em Washington, EUA) os países participantes buscaram alinhar e intercambiar 

informações acerca da assistência financeira e técnica prestada a países em desenvolvimento, 

contando com a participação de organizações internacionais e confrontando dados 

providenciados por cada país tendo em vista alcançar um acordo entre os membros do 

organismo. Foi no quarto encontro (27-29 de março de 1961, em Londres, Reino Unido), que 

os países, como resultado das deliberações anteriores, assinaram o Common Aid Effort111, de 

29 de março de 1961, documento de compromisso de todos os países envolvidos em 

empreenderem esforço na promoção da ajuda ao Terceiro Mundo. Ainda em março de 1961 a 

OCEE, via DAG, publicou o relatório “The Flow of Financial Resources to Countries in Course 

of Economic Development: 1956-59112”, pesquisa completa fazendo uma espécie de apanhado 

de todas as informações adquiridas e compartilhadas ao longo dos encontros. 

A quinta e última reunião via DAG se deu de 11 a 13 de junho de 1961 em Tóquio, 

Japão, tendo em vista discutir o investimento privado nos países receptores de ajuda, a 

formulação de princípios norteadores para a promoção de desenvolvimento e o compartilhar do 

fardo da ajuda entre os membros do grupo. Foi ainda sob amparo da OCEE que em 23 de julho 

de 1960 foi decidido que o DAG se tornaria DAC dentro da OCDE. 

Estes relatos são contados oficialmente pela OCDE (FÜHRER, 1996); sua veracidade 

não é contestada, mas a leitura dos fatos e eventos é bastante criticada por ser considerada uma 

sucessão de medidas elitistas e eurocêntricas. Matthias Schmelzer (2016) afirma que aqueles 

que eram receptores de ajuda durante a vigência do Plano Marshall, na OCDE 

“foram em 1961 reorganizados como o clube dos doadores ocidentais. Com pouco 

mais de uma década a OCEE, que foi fundada para automonitoramento e recebimento 

da ajuda dos EUA, foi transformada em uma comunidade de países provendo capital 

e assistência técnica, primeiro aos países do Sul europeu, depois ao Sul global.” 

(SCHMELZER, 2016, p. 243) 

 
109 Grupo de Assistência ao Desenvolvimento, em tradução própria. 
110 Os membros originais do DAG eram Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Portugal, Reino Unido, 

Estados Unidos e a Comissão da Comunidade Econômica Europeia. 
111 Esforço de Ajuda Comum, em tradução Própria. 
112 O Fluxo de Recursos Financeiros a países em Curso de Desenvolvimento Econômico: 1956-59, em tradução 

própria. 
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Na OCEE ainda que os países beneficiados pela ajuda tenham tido que se submeter às 

demandas e prerrogativas dos Estados Unidos para serem qualificados a receberem o montante 

financeiro oferecido, eles tiveram certa participação no processo ao se reunirem, se organizarem 

coletivamente e até mesmo ao expressarem ao país doador suas necessidades. Ainda que no 

final tenha prevalecido majoritariamente o querer dos EUA, o processo não foi unilateral. O 

que Schmelzer (2016) ressalta é que na OCDE o processo de institucionalização da ajuda 

internacional excluiu aqueles que eram mais afetados pelo que estava sendo discutido. A 

postura da delegação britânica reflete este posicionamento: quando alguns países se 

aproximaram do Secretário-Geral para ajuda, a representação do Reino Unido afirmou que o 

DAC era um clube de doadores, e não caberia aos receptores discutirem e decidirem quanto, 

como e para onde iria a assistência estipulada, já que eles seriam o objeto de discussão dentro 

do Comitê (SCHMELZER. 2016). 

Além de “clube de doadores”, o DAC inicialmente se portou como um “White men’s 

club”113 (Ibid., p. 244). Grande parte do intercâmbio de informações praticado nas reuniões do 

DAG veio daqueles que tinham relativa experiência com o assunto, inclusive as potências 

coloniais, membros do Overseas Territories Committee. A ajuda, neste primeiro momento, veio 

como uma tentativa de replicar as experiências bem sucedidas e evoluir com aquelas que tinham 

falhado, inclusive do contexto exploratório, por meio do compartilhamento de todo 

conhecimento prático das metrópoles aos países que não tiveram experiências coloniais ou cujas 

experiências foram curtas. O conteúdo do documento “The Flow of Financial Resources to 

Countries in Course of Economic Development: 1956-59” era exatamente a junção deste know-

how. 

As experiências coloniais tiveram certo peso nestes documentos, mas foi o Plano 

Marshall que teve maior relevância. Mostrar o sucesso oriundo do European Recovery Program 

era transmitir tanto a doadores como a receptores em potencial a seguinte mensagem: “nós 

sabemos o caminho para o desenvolvimento”. As experiências coloniais somadas não tiveram 

o poder de propaganda do ERP, que segundo os policy makers e até mesmo pensadores nos 

primeiros anos pós-programa, teria sido responsável por retirar a Europa Ocidental da beira do 

colapso e lançá-la nos trilhos do crescimento econômico novamente. A experiência do Plano 

Marshall, portanto, se tornou o respaldo para que a OCDE via DAC ganhasse legitimidade 

 
113 Clube dos homens brancos, em tradução própria. 
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global para afirmar o que é e o que não é desenvolvimento, o que é e o que não é ajuda, qual é 

a maneira correta de prestar assistência, e diversos outros direcionamentos. 

Quando se diz que o DAC ganhou legitimidade é preciso levar em conta o peso dos 

Estados Unidos em todo o processo. Embora o desenvolvimento, desta vez, estivesse sendo 

formulado pela via multilateral, o testemunho do Plano Marshall conferiu aos EUA o papel de 

mais experiente, dotado de maior expertise. O reflexo disso é a presidência do Comitê. Apenas 

em 1999 e em 2003 policy maker de fora dos Estados Unidos ocuparam a cadeira principal do 

DAC: Jean-Claude Faure, seguido em pelo representante britânico Richard G. Manning. Até 

então tinham sido nove presidências consecutivas de americanos114, em sua grande maioria 

vinculados à USAID115. O Japão se tornou o segundo maior doador do DAC em 1984 (DAC, 

2006) até hoje não presidiu o DAC. Essa experiência histórica dos Estados Unidos serviu de 

respaldo tanto sobre doadores como sobre receptores, validando um conjunto de princípios, 

normas, regras e procedimentos – nos termos da Teoria dos Regimes – que moldaram o 

comportamento daqueles que aderiram à prática da ajuda, tanto dar, como receber. 

Começando pelo lado dos doadores, é importante mencionar uma característica 

importante da OCDE: este organismo não possui poder vinculante em suas medidas por não 

contar com “nenhuma responsabilidade regulatória, nenhuma fonte de fundos independente, 

nenhum dinheiro para emprestar, e nenhum instrumento de controle” (WOLFE, 2008). 

Diferentemente de instituições como o FMI e a OMC, que possuem sanções a fim de resolver 

controvérsias pacificamente, a OCDE não gera aos seus membros nenhuma obrigatoriedade. 

Seu objetivo expresso é coordenar políticas domésticas por meio do intercâmbio de 

informações. 

Os EUA continuaram a formular passos políticos europeus via DAC ao dizerem como 

doar, a quem doar etc. Os próprios documentos do Comitê expressam que o país tinha o objetivo 

de “compartilhar o fardo” (HYNES & SCOTT, 2013, p. 3) com seus aliados, já que em 1960/61 

os EUA eram responsáveis por mais de 40% da ajuda total a nível global; um terço era dado 

por França e Reino Unido (DAC, 2006). O trabalho do DAC influenciou seus membros a 

criarem suas próprias agências nacionais voltadas para ajuda e desenvolvimento, formulou, 

desde o princípio, listas de países receptores do DAC, sempre contando com os Least Developed 

 
114 James W. Riddleberger (1961), Willard L. Thorp (1963), Edwin McCammon (1967), Maurice J. Williams 

(1974), John P. Lewis (1979), Rutherford Poats (1982), Joseph Wheeler (1986), Alexander R. Love (1991), James 

H. Michel (1994).  
115 Sigla para “United States Economic Aid Agency”, Agência de Ajuda Econômica dos Estados Unidos, em 

tradução própria. 
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Countries, mas com a presença de diversas categorias de países que entraram e saíram das listas 

ao longo do tempo116. Seus maiores feitos em termos de coordenação, todavia, giraram em torno 

da Official Development Assistance117, a ODA. O que a OCDE determinou como ajuda oficial 

tem sido desde os anos 1960 o padrão global para medir os esforços dos doadores do DAC, os 

únicos legítimos dentro do Regime da Ajuda. 

A origem deste consenso basilar para a OCDE veio de um esforço inicial da ONU e do 

DAC em lançar uma porcentagem mínima do PIB para destino à assistência internacional como 

meta para os países doadores. Sempre foi intenção do organismo harmonizar os termos 

financeiros da ajuda tendo em vista simultaneamente não sobrecarregar doadores e suavizar os 

débitos dos receptores. Desde 1963 o DAC começou a publicar a série DAC 

Recommendations118 abordando os termos e condições da ajuda. Foi em parceria com a ONU, 

todavia que os primeiros passos para a modulação de concessões financeiras acessíveis aos dois 

lados tiveram início, visto que os países em desenvolvimento faziam demandas tanto à OCDE 

quanto às Nações Unidas por ampliação da assistência (SCHMELZER, 2016). Em 1964 na 

primeira reunião do UNCTAD foi recomendado que 1% do Produto Interno Bruto dos países 

doadores fossem destinados a transferências financeiras para países em desenvolvimento. O 

DAC criou, logo em seguida, o Working Party on UNCTAD Issues119, tendo em vista debater 

esta demanda e buscar consenso entre os países. 

Em virtude da multiplicidade de fluxos financeiros e suas fontes, para que qualquer meta 

neste sentido fosse cumprida seria necessário delimitar o que seria a ajuda oficial requerida da 

figura do Estado. Em 1969 o DAC passou a adotar o conceito de Official Development 

 
116 A Lista do DAC de Receptores de Assistência ao Desenvolvimento Oficial mostra os países elegíveis a receber 

ajuda pela via da OCDE. A lista é atualizada a cada três anos, removendo países que excedem o limiar de renda 

previsto por três anos consecutivos no momento da avaliação. Estas listas contaram com países de toda localidade: 

a América, exceto EUA e Canadá, países europeus, como a Grécia, Chipre, Malta e Espanha, países asiáticos e da 

Oceania não comunistas; nos anos 1970 e 1980 até mesmo países comunistas passaram a registrar fluxos de ajuda 

internacional, como por exemplo China e Vietnã. Em 1993, após o fim da Guerra Fria, o DAC desenvolveu um 

sistema de duas listas  e esse modelo permaneceu até 2005: a parte I da lista registrava os LDCs, de acordo com a 

definição da ONU; a parte II contava com países em desenvolvimento mais avançados, especialmente os europeus 

orientais em recuperação após o fim da URSS. O DAC resolveu abolir este sistema visto que a maior parte destes 

países se recuperou, entrou na União Europeia, se tornando até mesmo doadores e membros do DAC. Atualmente 

há apenas uma lista na qual os países são dispostos em colunas: na primeira, sempre os LDCs, e nas demais todos 

os outros receptores de acordo com sua Renda Nacional Bruta per capita, repostada pelo Banco Mundial.  

Informações disponíveis em: www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-

finance-standards/daclist.htm e www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-

finance standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm  
117 Assistência ao Desenvolvimento Oficial, em tradução própria. 
118 Recomendações do DAC, em tradução própria. 
119 Grupo de Trabalho sobre questões da UNCTAD, em tradução própria. 

http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance%20standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm
http://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/development-finance%20standards/historyofdaclistsofaidrecipientcountries.htm
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Assistance, separando a ODA dos de outros fluxos oficiais120, aprofundando seu sentido em 

1972 por meio de uma revisão de termos por parte do DAC. A ODA é definida da seguinte 

forma: 

“Fluxos de financiamento oficial administrados com o objetivo principal de promover 

o desenvolvimento econômico e o bem-estar dos países em desenvolvimento e de 

caráter concessionário com um elemento de doação de pelo menos 25% (usando uma 

taxa fixa de 10% de desconto). Por convenção, os fluxos da ODA compreendem 

contribuições de agências governamentais doadoras, em todos os níveis, para os países 

em desenvolvimento (“ODA bilateral”) e para instituições multilaterais. As receitas 

da ODA compreendem desembolsos de doadores bilaterais e instituições 

multilaterais. Os empréstimos das agências de crédito à exportação - com o objetivo 

puro de promover a exportação - são excluídos.” (IMF, 2003, p. 263) 

Logo em 1970 as Nações Unidas, aceitando a recomendação da Pearson Comission121, ajustou 

para 0,7% do PIB o valor de ODA a ser destinado para os receptores de ajuda. 

Os moldes assumidos pela ODA foram um primeiro passo para tentar evitar a repetição 

do ciclo do endividamento dos países em desenvolvimento ao introduzir um mínimo a ser doado 

em forma de subvenções, ou seja, parte da concessão seria sem nenhum interesse para o doador, 

não incorrendo obrigações de longo prazo aos Estados pobres. Apesar de ter sido um processo, 

ao longo dos anos os membros do DAC foram aumentando o grau de doação dentro de suas 

transferências: em 1972 84% já eram de subvenções, em 1978 86%122. Esta parte foi cumprida, 

contudo a própria OCDE reconhece a dificuldade quanto à meta dos 0,7%: a grande maioria 

aceitou, mas como meta de longo prazo. Os países que conseguiram alcançar foram a Suécia 

(1974), Países Baixos (1975), Noruega (1976), Dinamarca (1978), Finlândia (1991) e 

Luxemburgo (2000). Os Estados Unidos, por si só, disseram se comprometer com a resolução 

dos 0,7% mas que sem aderir a datas ou alvos específicos (OECD, 2006) Hook e Rumsey 

(2016), afirmam que os EUA, ainda que sejam os maiores doadores, não seguem o padrão dos 

0,7%. Os autores apontam também para o fato que nem mesmo o volume de todos os doadores 

somados atinge esta meta: nos primeiros quatro anos pós resolução alcançou-se 0,52% em cima 

dos PIBs dos membros, caindo para 0,22% nas quatro décadas seguintes. 

 
120 Other Official Flows – Outros Fluxos Oficiais, em tradução própria. 
121 A Comissão Pearson, em tradução livre, foi formada em agosto de 1968 pelo presidente do Banco Mundial 

Robert S. McNamara para investigar a eficácia da assistência prestada pelo Banco Mundial por um período de 20 

anos tendo em vista gerar recomendações para aumentar a efetividade da ajuda; entre elas estava o ajuste para 

0,7% do PIB como a meta ideal para a ajuda concessionária.  
122 Apenas Portugal não superou a meta dos 86%. Enquanto isso, dezoito membros do DAC passaram a prover 

100% de sua ajuda em forma de subvenções (HOOK & RUMSEY, 2016).  
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Além destas duas características, a ODA assumiu um caráter não vinculatório. Em 1974 

o DAC promulgou um Memorando defendendo que a ajuda prestada fosse desatada123: os 

receptores não deveriam ser obrigados a usar a verba recebida em empresas e serviços do país 

doador, devendo ser livres para buscar as melhores opções de custo-benefício para maximizar 

o uso da ajuda – a efetividade da assistência sempre foi buscada pela organização. Este foi um 

tema de muito embate. O maior trabalho do DAC em suas primeiras duas décadas foi 

desvincular do ideário da maioria dos países a mentalidade do lucro econômico e incutir a 

mentalidade do Plano Marshall: os custos seriam muito maiores caso os receptores fossem à 

bancarrota, mais altos ainda se as fortes implicações financeiras da ajuda os empurrassem no 

contexto de Guerra Fria para o amparo da União Soviética. Apenas em 2002 o nível esperado 

de untied aid foi atingido (HOOK & RUMSEY, 2016). 

Existem fluxos informais por parte de doadores extra-DAC que, embora não 

correspondam a uma grande parcela do montante total de assistência internacional124, nem 

mesmo são levados em conta (HOOK & RUMSEY, 2016), porque a ODA é até hoje o único 

padrão de aferição de prestação de ajuda. Furia (2015) ressalta que além de elitizar o processo, 

o Regime da ODA apresenta falhas que comprometem averiguar verdadeiramente qual é a 

efetividade da ajuda: ele mede quantitativamente e avalia o doador, mas deixa os avaliadores 

de suas políticas em densa escuridão quando a questão é o resultado final da ajuda. Segundo a 

autora, a ODA foi criada para avaliar as nações da OCDE, não o impacto de suas ações, valendo 

mais como um marco moral. Ao longo das primeiras três décadas de atuação do DAC como 

mensurar a “aid effectiveness” foi a obsessão do Comitê. 

Sobre a moral, assim como no Plano Marshall, este quesito tem papel protagonista. Em 

primeiro lugar, como uma maneira de manter os doadores contribuindo. A criação da ideia de 

“prestar ajuda” como o correto a se fazer dentro do sistema, de modo geral, gera uma obrigação 

moral em praticá-la. A generosidade é medida e é um fator que favorece a imagem dos 

doadores, o que os leva a continuar contribuindo. Wolfe (2008) afirma que por meio de um 

sistema de estatísticas e dados e de um padrão estabelecido por inúmeros guias, recomendações 

e manuais os países doadores aderem ao Regime permitindo que seu comportamento seja 

 
123 O Memorandum of Understanding on Untying of Bilateral Development Loans inf Favour of Procurement in 

Developing Countries de 1974 foi assinado por apenas dez países do DAC, já que em 1970 quando a temática foi 

abordada especificamente pela primeira vez no encontro do Comitê em Tóquio não houve consenso quanto aos 

esforços em torno da desvinculação da ajuda e sua origem: alguns se diziam prontos para tal comprometimento, 

outros não (OECD, 2006). 
124 Segundo Ruckert (2008), os países do DAC são responsáveis por 90% de toda a assistência oficial destinada 

aos países em desenvolvimento. 
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moldado, principalmente por saberem que uma avaliação negativa nesta esfera tem forte peso.  

Em segundo lugar, a prerrogativa moral mantém os receptores recebendo e, acima disso, 

retribuindo. Furia (2015) destaca o discurso do presidente da Tanzânia Julius Nyerere em 5 de 

fevereiro de 1967, conhecido como “Arusha Declaration (1967)125”. Nyerere “problematiza a 

estratégica peculiar e intrínseca do Regime da ajuda internacional” além da narrativa ética 

(FURIA, 2015, p. 75). 

Quatro pontos expostos pelo presidente tanzaniano e ressaltados por Furia (2015) 

apontam para a posição sem muito espaço de manobra por parte dos receptores. Em primeiro 

lugar, Nyerere destaca que a ajuda internacional tem como estabelecer ou manter ligações, 

perpetuando laços: os doadores oferecem uma independência mais desenvolvida, mas trancam 

os receptores em um modelo de interdependência. Schmelzer (2016) aponta este como um dos 

pilares da ajuda da OCDE: dentro do contexto da Guerra Fria, seu alvo era atar o Sul ao Oeste 

por meio da promessa de crescimento capitalista, que só poderia ser direcionado por aqueles 

que já o alcançaram.  

O segundo ponto de Nyerere denuncia o fato de que o foco da ajuda internacional não 

é resolver a pobreza dos mais desfavorecidos, pois se fosse a riqueza seria redistribuída. Ainda 

que haja uma extensão generosa da ajuda, não há responsabilização: em nenhum momento é 

mencionado o peso da colonização para o atual cenário da grande maioria dos Least Developed 

Countries, pelo contrário, o receptor é responsabilizado por sua pobreza como incapaz de fazer 

bom uso da ajuda, especialmente quando o conceito de ownership começou a ser inserido em 

1986126. 

Por fim, o terceiro e quarto ponto exposto pelo presidente. O terceiro foi que a ajuda 

internacional era na verdade uma sofisticada estratégia defensiva e conservadora da ordem. 

Desde a época do Plano Marshall a assistência ao desenvolvimento era uma parte vital da 

mobilização de defesa no contexto da Guerra Fria, cooptando aliados e fortalecendo seu bloco. 

O quarto argumento empreendido foi que o elemento de doação implementado nas concessões 

financeiras era na verdade mais danoso que os empréstimos: estes últimos geram um débito 

 
125 Declaração de Arusha, em tradução própria. 
126 Este tema será melhor discutido no próximo capítulo, pois ganhou peso nos anos 1990 juntamente com a 

adaptação da organização ao novo contexto global, contudo, em 1986 o DAC chegou ao consenso via “Aid for 

Improved Development Policies and Programs and Implications for aid coordination” – Ajuda para Políticas de 

Desenvolvimento e Programas Melhorados e Implicações para a Coordenação da Ajuda, em tradução própria – de 

que a responsabilidade pela coordenação da ajuda pertence a cada governo receptor. O Comitê se eximiu da 

responsabilidade de preparar programas e estratégias de desenvolvimento transferindo estas tarefas aos países 

beneficiados pela ODA. 
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que, ainda que seja difícil de pagar, é mensurado materialmente. A doação gera uma dívida 

implícita que não pode ser medida, mas que como no ritual da troca de presentes analisado por 

Mauss, exige uma contrapartida, um retorno (FURIA, 2015). 

Enquanto os doadores buscam consenso para dividir o fardo da ajuda de uma maneira 

equilibrada e a menos custosa possível ao grupo, o preço pago pelos receptores neste processo 

é muito maior: o débito intrínseco é compensado pela perda de identidade, autonomia e valores 

no processo de desenvolvimento. Nos termos de Wood (1986), as opções de desenvolvimento 

foram delimitadas e definidas top-down. Incluir os receptores dentro do DAC nunca foi uma 

ideia realmente levada a sério, apesar das pressões dos próprios países para constituírem o 

processo de intercâmbio e decisões (SCHMELZER, 2016). Alguns paliativos foram adotados 

pelos doadores para que eles se sentissem parte do processo, mas nunca o DAC: as discussões 

coletivas eram levadas a cabo majoritariamente dentro das Nações Unidas; em 1975 dentro do 

âmbito da OCDE foi criado “Grupo de Alto Nível sobre Relações Econômicas entre Países 

Membros e Países em Desenvolvimento”, mas em uma esfera alheia ao DAC. 

A cronologia do Development Assistance Committee e seus debates e discussões ao 

longo de seu desenvolvimento apontam para um organismo restrito para os doadores, no qual 

suas prioridades eram alinhadas e eram eles quem definiam as prioridades dos receptores da 

ajuda – no geral, giravam em torno da assumpção automática de um crescimento econômico 

rápido – assim como as vias para alcançar seus objetivos, em outras palavras,  

“o DAC era um fórum exclusivo designado para suspender a voz dos receptores da 

ajuda (...). Os países do DAC não só capturaram o poder de padronizar as principais 

ideias de políticas para o desenvolvimento, práticas, e dados com todas as definições 

relevantes e especificações, mas também monopolizaram o processo de avaliação da 

performance do doador” (SCHMELZER, 2016, p. 257). 

 

1.5 | Conclusão 

 A compreensão dos resultados da ajuda, ou seja, a aid effectiveness, é uma questão que 

move os envolvidos na prática da ajuda internacional desde o início da Guerra Fria, por se tratar 

de uma justificativa para a manutenção de investimentos bilionários em países devastados por 

crises e conflitos. Ao longo deste capítulo é ressaltada a tentativa de responder esta questão 

com uma retórica majoritariamente moral, não só no âmbito teórico, mas também no político.  

Ao anunciar o European Recovery Program, o secretário de Estado dos EUA George 

C. Marshall precisava convencer a classe política do país a sancionar a ajuda sem precedentes 
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à Europa. Os Estados Unidos, até então, evitavam se engajar em problemas além-mar, mas foi 

por meio de uma narrativa moral que Marshall conseguiu a liberação do montante. Seu discurso, 

como visto, apontava a ajuda financeira como imprescindível para que o Velho Continente fosse 

reconstruído e alcançasse o desenvolvimento econômico, sendo o correto a se fazer, até mesmo 

pela vocação missional dos EUA. Esta mesma fala se perpetuou quando a prática da ajuda 

internacional avançou para o âmbito da OCDE: os países que já tinham atingido o 

desenvolvimento precisavam promover o mesmo avanço nos países do Terceiro Mundo. 

Ao analisar o contexto, discursos, políticas e instituições do período, percebe-se que 

esta linha de argumentação não abarca por completo o porquê da ajuda, ou como seus efeitos 

corroboram esta prática. Foi citado que a própria OCDE afirma que não é possível firmar uma 

relação de causalidade entre ajuda e desenvolvimento, ou seja, não se pode provar que as 

transferências direcionadas aos receptores atenuam de forma significativa as desigualdades. Por 

meio da Teoria dos Regimes, todavia, foi possível analisar estes contextos e estabelecer uma 

efetividade político-securitária valiosa para os países doadores, tanto durante o Plano Marshall, 

como com o sistema de governança a partir dele (Regime da Ajuda). 

 A opção por esta lente teórica traz conclusões importantes para o seguimento deste 

trabalho. Após a Segunda Guerra Mundial os Regimes internacionais se tornaram o principal 

meio para consecução de objetivos, ou seja, por meio da criação de princípios, normas, regras 

e procedimentos de tomada de decisões, Estados menos dependentes, nos termos de Kehoane e 

Nye (1989), conseguem validar seus interesses e agendas diante de Estados mais dependentes. 

O Regime da Ajuda foi criado e funciona dentro desta lógica. 

 Retomando as definições de Krasner (1982), por princípios, entende-se “crenças em 

fatos, causas e questões morais” (Ibid., p. 186), sendo, neste caso, o argumento da 

“inevitabilidade moral”, segundo o qual se difundiu a ideia de que, sem a ajuda prestada, os 

países alvos não encontrariam o caminho para o crescimento e desenvolvimento econômico, e 

só um país que já cruzou esta ponte poderia guiá-los. Esta crença legitimou a ação dos Estados 

Unidos na Europa Ocidental, assim como a ação conjunta da superpotência e dos aliados 

europeus via OCDE: o sucesso do Plano Marshall validou o grupo de membros do DAC como 

os detentores do caminho para o progresso, tendo a missão de auxiliar o Terceiro Mundo nesta 

caminhada. Por normas entende-se “padrões de comportamento definidos em termos de direitos 

e obrigações” (Ibid., p. 186). Nos marcos do Plano Marshall, para serem ajudados os europeus 

precisaram se enquadrar em uma série de demandas por parte dos doadores a fim de que fossem 

qualificados para a ajuda: um movimento em direção à integração, adoção de medidas 
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liberalizantes, cumprimento das regras na distribuição da ajuda, tudo sob amparo do Foreign 

Assistance Act (1948), que previa pena de suspensão da ajuda aos que infringissem tais normas. 

Nos marcos do DAC/OCDE o estabelecimento de normas permanece. A ajuda é prestada 

mediante comprometimento com a prática da democracia, com a paz, além de adesão às 

cartilhas dos doadores.  

Por regras entende-se “prescrições ou proscrições específicas para a ação” (Ibid., p. 

186). Nos tempos do ERP, o modus operandi foi impresso e muitas vezes imposto aos 

receptores europeus – casos como o “Socobelge” foram citados –, enquanto os doadores 

americanos se autorregulavam sem regras específicas de ação. Sob a égide da OCDE, os antigos 

receptores, agora doadores, passaram a seguir uma cartilha específica acerca de quanto doar, 

como, onde investir. Existe, dentro do Regime da ajuda, uma padronização de comportamento 

cuja justificativa é tornar a ajuda mais efetiva. A mesma argumentação serve também para a 

imposição de “receitas” para o desenvolvimento: investir em áreas específicas, avaliadas pelos 

doadores em um processo top-down, tornaria a assistência mais precisa e eficaz.  

Por fim, foram estabelecidos também procedimentos de tomada de decisões, entendidos 

como “práticas predominantes para fazer e executar a decisão coletiva” (Ibid., p. 186). Grande 

parte da metodologia utilizada na OCEE permaneceu e foi potencializada na OCDE, 

principalmente a técnica da confrontação. Enquanto critérios como a unanimidade foram 

atualizados no novo organismo tendo em vista evitar seu congelamento, esta metodologia se 

tornou a base para o Regime da Ajuda: dados, informações e resultado práticos são analisados, 

transformados em estatísticas e confrontados uns com os outros tendo em vista analisar o que 

foi bem-sucedido ou não, com o objetivo de catalisar o efeito das políticas a serem adotadas. 

O que a Teoria dos Regimes ratifica é que os Estados buscam, por meio dos quatro 

critérios descritos, exercer poder sobre outros a fim de obterem um comportamento desejado e 

um resultado esperado. Por meio de suas “funções de soft power”, eles alcançam objetivos 

políticos (SCHMELZER, 2016, p. 28). A partir do Plano Marshall, os Estados Unidos passaram 

a delinear essa ordem na qual países seriam governados por meio da assistência financeira e 

técnica. 

A junção dos fatos aponta para a ajuda, em um primeiro momento, como uma maneira 

dos Estados Unidos manterem sob sua égide seus aliados frente ao perigo imposto pela URSS 

durante a Guerra Fria: primeiro os europeus, quando à beira da crise econômica viram 

comunistas se aproximando de postos estratégicos de governo e lutando guerras civis em países 
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como a Grécia. Após estes, o perigo se direcionou ao Terceiro Mundo, ao qual os soviéticos 

lançaram uma ofensiva econômica na transição dos anos 1950 para os anos 1960, alertando a 

OTAN e os EUA acerca da necessidade de manterem a ajuda como instrumento de cooptação.  

Estas assumpções são importantes para a análise dos capítulos seguintes sobre a 

Reforma do Setor de Segurança e sua aplicação no Haiti. A questão da eficácia da ajuda 

internacional permaneceu vigente nas discussões e decisões dos doadores, assim como suas 

intencionalidades de governança. 
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 CAPÍTULO 2 

A Introdução da Reforma do Setor de Segurança no Development Assistance Committee 

 

Os anos 1990 foram o momento a partir do qual o Regime da Ajuda se esforçou em absorver 

atividades da dimensão securitária como elegíveis para Official Development Assistance. 

Levando em conta de que a ajuda eficaz era aquela que maximizava a capacidade do receptor 

de se desenvolver, o DAC/OCDE se tornou um grande referencial conceitual da Reforma do 

Setor de Segurança, defendida como atividade chave para que tal objetivo fosse alcançado. 

Segundo João Fernando Finazzi (2016), a RSS é 

“o nome dado pelos seus “praticantes” (ONGs, governos, organizações internacionais 

e empresas privadas) para um conjunto amplo de ações que têm como objetivo a 

readequação, transformação e reconstrução de todas as instituições, estruturas e atores 

sociais que giram em torno do exercício da violência; seja na sua aplicação direta 

(como agentes penitenciários, polícias, empresas de segurança privada, milícias, 

serviços de inteligência e forças armadas), seja na sua administração e supervisão 

(como os componentes do sistema judiciário responsáveis pelo processo criminal, os 

órgãos legislativos e as partes do sistema carcerário, como as instituições prisionais)” 

(FINAZZI, 2016, p. 38) 

A delimitação apresentada é um resultado de anos de debates e prática da RSS, cujas 

primeiras definições se deram em formulação da OCDE, em 2001, por meio do The DAC 

Guidelines: Helping Prevent a Violent Conflict127, responsável por conceituar setor de 

segurança e sua reforma. Em 2005, a organização promulgou o DAC Guidelines and Reference 

Series: Security System Reform and Governance128, analisando de forma mais profunda os 

conceitos e práticas inclusos no processo, chegando em 2007 ao principal material acerca da 

atividade, o OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and 

Justice129. Foi a partir destas formulações, que foram estabelecidos marcos importantes, como 

os atores envolvidos e a amplitude de atuação, e foram as formulações do organismo que se 

tornaram padrão na comunidade internacional. 

Durante as décadas anteriores, como mencionado no primeiro capítulo, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, teve como preocupação sanar diversos dilemas 

econômicos que impediam a estabilidade e o desenvolvimento dos países receptores. Esta 

 
127 Diretrizes do DAC: Prevenindo o Conflito Violento, em tradução própria. 
128 Serie de Diretrizes e Referências do DAC: Reforma do Sistema de Segurança e Governança, em tradução 

própria. 
129 Manual do DAC da OCDE sobre Reforma no Sistema de Segurança: Apoiando Segurança e Justiça, em 

tradução própria. 
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postura se encontra presente desde o ponto de partida do Regime da Ajuda: o Plano Marshall. 

Durante o ERP os europeus tiveram suas opções de desenvolvimento altamente influenciadas 

pelos Estados Unidos. Para que saíssem da recessão, medidas voltadas para o livre comércio, 

por exemplo, eram imperativas. Embora a real eficácia destas medidas para os receptores seja 

questionada e debatida, a análise regimental feita destaca a ajuda internacional como eficaz, de 

maneira mais evidente, na consecução de objetivos na dimensão político securitária dos 

doadores. 

O objetivo do presente capítulo é analisar como foi construída a ideia de imperatividade da 

Reforma do Setor de Segurança pelo DAC/OCDE, tornando-a alvo da ODA, e verificar a 

manutenção da mesma lógica verificada no capítulo anterior, ou seja, a construção de uma 

narrativa moral em torno de uma temática que contém múltiplos interesses.  

Tendo este objetivo em mente, o capítulo se divide nas seguintes seções. A primeira, 

reconstrói o discurso de segurança que se tornou o paradigma a partir dos anos 1990: a 

Segurança Humana. Até o fim da Guerra Fria a perspectiva de segurança era focada no Estado 

e sua sobrevivência, mas as abruptas mudanças de ambiente provocadas pela dissolução da 

URSS voltaram os olhos da comunidade internacional para ameaças contra os indivíduos. Esta 

linha argumentativa, como será visto, passou a ser o parâmetro para medir a eficácia da ajuda, 

e serviu como embasamento moral para a intervenção internacional em diversos países. No 

tocante a este trabalho, ela trouxe uma reorientação a dois atores vitais: a OCDE e as Nações 

Unidas.  

A segunda seção do capítulo aborda como, a partir desta mudança de paradigma, as questões 

da segurança e da Reforma do Setor de Segurança foram debatidas e inseridas no Development 

Assistance Commitee. Por meio da análise dos documentos disponibilizados pela OCDE é 

mostrado sob quais argumentos e diante de quais eventos a demanda por um envolvimento 

maior do DAC surgiu por parte dos países membros, e como a partir deste ponto se desenvolveu 

de maneira gradual, e de certo modo lenta, a Reforma do Setor de Segurança como uma 

atividade elegível para envio de Official Development Assistance (ODA). 

A terceira seção analisa o conceito de RSS estabelecido pela OCDE como parâmetro para 

a prática da atividade. Retomando a Teoria dos Regimes, a subdivisão busca identificar os 

princípios, normas, regras e procedimentos para tomada de decisões (KRASNER, 1982) que 

passariam a modular e harmonizar a prática dos doadores e a condicionar os receptores. Este 

trecho traz também a crítica levantada na comunidade acadêmica quanto à formulação destes 
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conceitos, cabendo destacar a obra organizada por Sérgio Luiz Cruz Aguilar, Reforma do Setor 

de Segurança: Teoria, Prática e Crítica (2014), sendo um trabalho produzido no Brasil e de 

muita relevância0 para a temática. 

A quarta seção trata sobre as operações de paz como principal braço prático da RSS. Estas, 

com o novo contexto internacional dos anos 1990, se multiplicaram de forma exponencial, se 

tornaram mais complexas e passaram a ser o principal executor da agenda do peacebuilding130 

na comunidade internacional, em especial da RSS. Antes limitada pela supremacia da não-

intervenção, a partir dos anos 1990 tiveram caráter interventor legitimado pelo novo paradigma 

de segurança. Isto influenciou a concessão de ODA, já que, como será explicitado, a OCDE 

precisou se adaptar ao novo papel desta atividade. 

Neste capítulo será explorada a construção destas ideias na comunidade internacional, seus 

principais argumentos e discursos, para que no capítulo seguinte a aplicação prática seja 

examinada. 

 

2.1 | O Novo Contexto Internacional 

 No capítulo anterior foi explicitado como na ordem desenhada pós-Segunda Guerra 

Mundial, os fóruns e mesas de negociação – Regimes Internacionais – se tornaram não apenas 

o palco como também o mecanismo principal de projeção de poder e maximização de interesses 

por parte dos Estados. A cooperação sempre foi uma via possível, mas os regimes se 

multiplicaram no mundo pós 1945 quando as guerras entre as principais potências se tornaram 

uma alternativa custosa e praticamente inviável para a consecução dos interesses estatais, dando 

protagonismo, a partir de então, aos processos de barganha. 

 O Regime da Ajuda, em especial, surgiu à serviço de uma lógica político securitária da 

Guerra Fria, nem sempre claramente expressa pelos policy makers: a contenção do inimigo 

comunista. Embora a necessidade de frear os avanços da União Soviética não fossem totalmente 

ocultos, ela foi levada a cabo através de um discurso centrado no binômio desenvolvimento 

econômico-segurança, segundo o qual as deficiências econômicas seriam as principais causas 

de conflitos, tanto os tradicionais quanto aqueles gerados a nível doméstico por insurgentes – 

especialmente os comunistas. Estas debilidades deveriam ser eliminadas tendo em vista minar 

as fontes de insegurança, sendo a ajuda internacional uma das principais estratégias do período 

 
130 Construção da paz, em tradução própria. 
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para tal. Esta prática se deu inicialmente para a Europa Ocidental, via Plano Marshall, mas foi 

expandida nos marcos da OCDE para o Terceiro Mundo global. Em ambos os contextos os 

doadores não só forneciam as finanças necessárias, como também, respaldados por um ideário 

pioneiro e exclusivista131, determinavam os caminhos a serem seguidos para que o alvo 

principal – desenvolvimento econômico – fosse atingido. 

 O fim da Guerra Fria, todavia, alterou as dinâmicas das relações globais quando a União 

Soviética não apenas perdeu sua força como chegou ao fim. Isto significa que a percepção de 

ameaça que norteou o estabelecimento do Regime da Ajuda não mais existia. Desde o final dos 

anos 1980, quando a URSS já apontava para o declínio, e início dos anos 1990, quando enfim 

foi dissolvida132, a comunidade internacional passou a enxergar a segurança por uma outra 

perspectiva. Mary Kaldor, em sua obra Human Security133 (2007), trata sobre o conceito de 

“Segurança Humana”, o novo paradigma securitário segundo o qual toda a comunidade 

internacional foi realinhada, inclusive a OCDE, principal instituição do Regime da Ajuda. 

Entendê-lo é primordial para compreender o surgimento do debate acerca da Reforma do Setor 

de Segurança – tema central deste capítulo.  

A primeira caracterização do termo “Segurança Humana” veio por meio do Relatório 

de Desenvolvimento Humano do UNDP (1994), definindo-o como “um novo conceito de 

segurança”, visto que até este momento da história mundial “segurança” estava diretamente, e 

quase estritamente, ligado aos conflitos entre os Estados e ameaças às suas fronteiras (UNDP, 

1994). Segundo o documento, todavia, após o fim do conflito bipolar outras ameaças passaram 

a ser mais latentes para os indivíduos, como o crime organizado, a saúde e o meio-ambiente. 

Isso não significava que a segurança do Estado não tinha mais relevância, mas que outros 

fatores traziam mais riscos tanto à vida quanto ao desenvolvimento do ser humano, isso tanto 

em países pobres quanto em países ricos (UNDP, 1994, p. 3). Também não significava que 

estas ameaças não existiam antes, mas que a prevalência de uma perspectiva estadocêntrica não 

 
131 Toda a construção do Regime da Ajuda por parte da OCDE foi feita, desde seu antecessor histórico, a OCEE, 

a partir da ideia de que os doadores não apenas possuíam os recursos para o desenvolvimento, mas que também, 

por já terem alcançado este estágio, possuíam a experiência necessária para definir qual caminho trilhar até tal 

objetivo. Isto foi expresso nos discursos de Truman (1947), Marshall (1947), no estabelecimento do European 

Recovery Program via Foreign Assistance Act (1948), assim como nos modelos de desenvolvimento para o 

Terceiro Mundo definidos sob vigência do Development Assistance Committee da OCDE. 
132 A economia soviética demonstrava sinais de crise desde os anos 1970 quando já não era mais capaz de 

equiparar-se em termos tecnológicos e econômicos ao rival capitalista. Este cenário agravou a crise do socialismo 

nos anos 1980, crise cujo ápice foi a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação da Alemanha, considerado 

o marco simbólico do fim da Guerra Fria. Em 1991 a União Soviética enfim se dissolveu, pondo um fim absoluto 

ao confronto. 
133 Segurança Humana, em tradução própria. 
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permitia que tivessem a proporção devida nas relações internacionais. Neste novo 

entendimento, além de trazer riscos aos seres humanos, segundo o relatório, se a segurança do 

indivíduo é ameaçada ou violada em qualquer canto do mundo toda a comunidade internacional 

acaba afetada e envolvida de alguma forma. 

Mary Kaldor, em “Segurança Humana” (2007) explicita não só o que este termo 

significou no Relatório, mas os contornos que assumiu na prática. No documento, a ideia central 

era a necessidade de transição de uma visão de segurança somente como a questão territorial 

para aquela onde o foco seriam indivíduos e comunidades, identificando, a partir disto, sete 

elementos que constituem a segurança humana: segurança econômica, segurança alimentar, 

segurança sanitária, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança comunitária e 

segurança política (KALDOR, 2007, p. 182)134. Um briefing do Overseas Development 

Institute135 (ODI) traduz esta pauta como focada em resguardar os indivíduos não apenas das 

ameaças violentas, como também das não violentas. 

Os princípios que regem este paradigma, segundo Kaldor (2007), são definidos de 

maneira objetiva no Barcelona Report (2004): primazia dos direitos humanos, segundo o qual 

os interesses estatais não se sobrepõem aos direitos básicos dos indivíduos; liderança política 

transparente, que aponta tanto para a rejeição total aos regimes autoritários/ditatoriais quanto 

para o “estabelecimento de autoridade política capaz de suportar a segurança humana (EU, 

2004, p. 11); multilateralismo, princípio que, segundo o documento, aponta para algo além de 

“atuar com um grupo de Estados” (EU, 2004, p.12), mas um marco de legitimidade pautado na 

submissão à coordenação de um organismo internacional; abordagem bottom up, onde as 

decisões acerca das políticas e intervenções a serem adotadas vêm dos indivíduos e populações 

afetados; foco regional, apesar do foco multilateral; uso de instrumentos legais, tanto 

diplomáticos quanto as medidas mais robustas136; e o uso apropriado da força, princípio 

 
134 Este é uma das principais conexões com a pauta da Reforma do Setor de Segurança, que verte para o 

desenvolvimento humano. Em uma definição próxima do liberalismo kantiano, garantir a segurança seria 

primordial para que todos os constrangimentos fossem minados e os indivíduos pudessem progredir, e essa 

progressão seria necessária para que o caos não mais se instaurasse. 

135 Instituto de Desenvolvimento Além-Mar, em tradução própria. É um think-thank independente que promove 

pesquisas, análises, ideias e soluções voltados para estudos da paz e desenvolvimento sustentável. Informações 

disponíveis em:  https://www.odi.org/about-odi  
136 A instituição máxima que, em teoria, define o que é legítimo ou não na comunidade internacional em termos 

de intervenção é a Carta das Nações Unidas (1945), em seus capítulos VI e VII: o primeiro aborda a “solução 

pacífica de controvérsias”, que prevê a conciliação de possíveis problemas perturbadores da ordem por meio de 

negociações, inquéritos, mediações, conciliações, arbitragens, soluções judiciais, recursos a organismos ou 

acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico existente; o segundo prevê o uso da força em última instância 

frente a ameaças à paz, ruptura da paz ou atos de agressão. Até os anos 1990, como prevalecia o princípio da não-

intervenção e a primazia do Estado, não houve intervenções sob o capítulo VII. Quando, após o fim da Guerra 

https://www.odi.org/about-odi
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segundo o qual componentes militares têm como alvo primário não o Estado e a aniquilação do 

inimigo, mas a sua própria defesa e a proteção de civis e vulneráveis. 

É importante notar que, apesar da pauta diversa que a Segurança Humana abarca, o que 

Kaldor vai destacar em seu trabalho é exatamente como grande parte do foco recaiu sobre as 

forças de segurança em seu sentido mais literal, ou seja, os detentores do monopólio legítimo  

do uso da força (WEBER, 2015). Os princípios citados acima apontam para a necessidade da 

formulação de forças norteadas pela Segurança Humana; componentes militares, policiais, civis 

e todo aquele responsável por proteger civis e prover segurança pública com foco máximo no 

ser humano. Em outras palavras, forças que compreendiam, até então, a segurança como um 

tema de Estado, precisariam passar por um processo de reformulação a fim de que tivessem 

suas prioridades realinhadas137. Nas palavras de Kaldor, 

“Os princípios descritos acima, como a primazia dos direitos humanos, o 

estabelecimento de autoridade política legítima e a abordagem “bottom-up”, 

moldariam a maneira como a força é utilizada. O alvo deveria ser proteger pessoas e 

diminuir as causalidades (...) Ao invés de tomar o território e destruir as forças 

inimigas, a segurança humana desenvolveria técnicas como refúgios ou corredores 

humanitários cujo foco é proteger populações civis” (KALDOR, 2007, p. 192) 

Foi neste contexto que a Reforma do Setor de Segurança – primeiro em sua prática e 

depois em seu debate – emergiu e se tornou central para a Segurança Internacional. 

É preciso levar em conta o efeito deste conceito a partir da ótica do Regime da Ajuda. 

A Segurança Humana é um termo extremamente amplo, que pode tocar múltiplas facetas da 

vida humana, como já citado. E isto, de fato, não era uma novidade dentro do âmbito da OCDE 

nem da ONU. Como visto no capítulo anterior, ainda que sem a nomenclatura de “segurança”, 

desde o Plano Marshall até a vigência do DAC a justificativa que embasava a prática da 

assistência era minar constrangimentos que levariam à guerra, especialmente os econômicos. 

Se pudesse ser traduzido para os termos deste capítulo, o foco era a “segurança econômica” 

(BRANDT, 1980). Do mesmo modo as Nações Unidas desenvolveram ao longo de sua história 

diversas agências e fundos específicos voltados para diversas temáticas de “insegurança”. 

 
Fria, os direitos humanos foram colocados no topo das prioridades e valores da comunidade internacional, este 

tipo de ação passou a ser passível de ser praticado. 
137 Em um contexto pós-Guerra Fria, em que prevalecia a lógica do inimigo externo, esta temática seria 

revolucionária, especialmente em países em que tradicionalmente as Forças Armadas tinham forte presença em 

assuntos domésticos e na segurança pública, como os países da América Latina, países africanos e os países do 

Leste Europeu, recém-saídos da regência soviética. 
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 Embora dentro dos órgãos principais da ONU138 o organismo mais ligado à ajuda 

internacional tenha sido o ECOSOC, que desde sua fundação não possuía caráter vinculante 

nem muita função prática, apenas o papel de fazer recomendações aos países membros acerca 

da promoção do desenvolvimento socioeconômico, as Nações Unidas apontam para a 

existência de um total de 35 fundos, programas e agências especializadas dentro do sistema 

ONU com objetivos específicos de garantir a “segurança” dentro de múltiplas áreas, como a 

alimentação, agricultura, finanças, comunicação, saúde etc.139 O próprio Human Devolpment 

Report (UNDP, 1994) afirma que a preocupação com a Segurança Humana não deveria ser 

vista como uma surpresa, pois desde sua fundação “as Nações Unidas deram igual importância 

à segurança das pessoas e à segurança territorial” (p. 3)140. 

 Embora no discurso a importância tenha sido igual, no campo prático o nexo 

desenvolvimento-segurança141, hoje entendido como uma via de mão-dupla (HETTNE, 2010), 

durante o período da Guerra Fria funcionava unilateralmente. Tanto durante o European 

Recovery Program via OCEE quanto durante a vigência da OCDE – até os anos 1990 – a 

dimensão da segurança no sentido das ameaças violentas aos indivíduos não era uma 

preocupação central, mas uma questão de Estado. O entendimento era de que, por meio da ajuda 

econômica, os fatores capazes de gerar conflito e insegurança seriam minados, e isto até mesmo 

no meio da ONU. As operações de paz, única alternativa legítima para emprego da força para 

solução de controvérsias, até os anos 1990 não extrapolavam o caráter de observadoras dos 

Tratados de Paz e apaziguamento, tudo sob a lente estadocêntrica. Até os anos 1990 o uso da 

 
138 Apesar de existirem centenas de atores submetidos à esfera da ONU, a organização possui uma estrutura de 

governança originalmente formada por seis órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho 

Econômico e Social, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça e o Conselho de Tutela – que suspendeu suas 

atividades em 1 de novembro de 1994. Destes órgãos originais uma série de agências, fundos, comissões, órgãos 

subsidiários e outras entidades foram criados, compondo aquilo que é conhecido como o sistema ONU. 
139 Lista disponível em: https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-

others/index.html. 
140 O relatório remonta o relatório do Secretário de Estado dos EUA Edward Stettinius Jr. a seu governo quanto 

aos resultados da Conferência de São Francisco. O americano expressou o entendimento da necessidade de afirmou 

que “a batalha pela paz precisa ser lutada em duas frentes. A primeira é a frente de segurança em que a vitória 

significa liberdade do medo. A segunda é a frente econômica e social na qual a vitória significa ser livre do querer. 

Somente a vitória nas duas frentes pode garantir ao mundo uma paz duradoura. Nenhuma provisão que pode ser 

escrita na Carta poderá habilitar o Conselho de Segurança a manter o mundo seguro da guerra se homens e 

mulheres não têm segurança em suas casas e seus empregos” (UNDP, 1994, p.3). 
141 O nexo desenvolvimento-segurança se trata da assumpção de uma ligação inseparável entre as duas esferas que 

norteia, atualmente, a prática da assistência internacional ao desenvolvimento. Segundo Hettne (2010), este 

binômio vem sendo usado politicamente, teoricamente, empiricamente e discursivamente a partir da inegável 

afirmação de que o conflito violento carrega altos custos ao desenvolvimento e, em contrapartida, o 

desenvolvimento pode, ainda que indiretamente, contribuir para a prevenção do conflito, ou para o que o autor 

denomina, “provenção” (provention) dos mesmos – “combina a promoção das condições capazes de condutoras 

da paz e a prevenção das condições condutoras da violência” (HETTNE, 2010, p. 34). 

https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html
https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html
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força era permitido somente para legítima defesa. Apesar disso, como já citado, os fundos para 

sanar questões humanas, em especial econômicas, se multiplicaram ao longo dos anos. 

 Esta ideia de se mostrou insuficiente quando catástrofes humanitárias se desenrolaram 

sem solução nos anos 1990 e os fundos destinados à ajuda econômica não puderam conter seus 

irreparáveis danos; a eliminação das ameaças não violentas eram sim importantes para a 

segurança, mas estes eventos suscitaram a defesa de que garantir a segurança era também 

central para gerar o ambiente propício para o desenvolvimento, sendo condição primordial para 

alcançar este objetivo o estabelecimento de forças que pudessem garantir o cenário de 

estabilidade necessário para que os indivíduos e comunidades pudessem se desenvolver. Aqui 

vai se concentrar a nova fase do dilema da eficácia da ajuda internacional. Não mais apenas 

investir nas ameaças não-violentas, mas inserir capital na implosão das ameaças violentas seria, 

em teoria, a régua para medir a capacidade da assistência prestada. 

 Kaldor (2007) explicita como as guerras da Bósnia, da Somália, de Ruanda e do Kosovo 

levaram a comunidade internacional a mudar sua perspectiva em relação à segurança com uso 

da força.  Segundo a autora, estes conflitos foram responsáveis por levar os países a uma 

dramática mudança de normas nos anos 1990; elas representam a disseminação das guerras pós-

modernas, principalmente na África e na Europa Oriental. A acadêmica ressalta que havia uma 

infinitude de conflitos da mesma classe ocorrendo no mundo naquele momento, mas estes 

foram os que capturaram a atenção do mundo, em especial a limpeza étnica praticada na guerra 

da Bósnia, e forçaram a comunidade global, especialmente os organismos internacionais, a 

adotarem medidas mais robustas contra violações explícitas dos direitos humanos e a criarem 

mecanismos para a proteção de civis e vulneráveis dentro de um cenário conflituoso.  

Na Bósnia, segundo Kaldor, a pressão pública “levou a comunidade internacional a uma 

série de intervenções” (2007, p. 45): a proteção de comboios de ajuda, o estabelecimento de 

corredores humanitários, zonas sem tráfego aéreo e tribunais para crimes de guerra são 

exemplos do que a autora denominou como “inovações humanitárias”; na Somália foi adotada 

a primeira resolução que recorreu ao Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, que prevê o uso 

da força, para aliviar o sofrimento humano; a intervenção via bombardeios no Kosovo dividiu 

opiniões: aqueles que acreditavam que o ataque era justificável e os que defendiam que uma 

intervenção terrestre teria sido menos danosa, todos, apesar disso, reconheciam a necessidade 
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do boots on the ground142. O genocídio em Ruanda, pelo contrário, foi praticado sem qualquer 

intervenção com uso da força pela ONU mas foi central para que as pressões por mudanças no 

organismo se tornassem mais eficazes.  

De fato, estes eventos sedimentaram uma comunidade internacional diretamente 

envolvida em manter um ambiente seguro e estável com o objetivo maior a supremacia dos 

direitos humanos. Segundo Kaldor (2007), o mundo transitou de um lugar onde a soberania do 

Estado era o maior valor para um espaço em que passou a ser uma obrigação moral a 

intervenção com todos os meios à disposição a fim de proteger as populações em calamidade. 

Segundo a autora os anos 1990 foram a “década da intervenção humanitária143”, segundo a qual 

a Segurança Humana passou a respaldar toda e qualquer ação internacional, acima até mesmo 

da vontade de um Estado que falhasse em resguardar este princípio. O que Kaldor enfatiza é 

que esta nova realidade onde a segurança do ser humano e a proteção dos seus direitos 

prevalecem abriu as portas para  

“a emergência do que pode ser chamado de um “regime global humanitário”. Isso 

envolve mudança de normas: um consenso crescente sobre respeito aos direitos 

humanos, um fortalecimento do direito internacional (...), um crescimento na 

prontidão dos governos a comprometer recursos (dinheiro e tropas) com propósitos 

humanitários, e acima de tudo um crescimento significativo de grupos da sociedade 

civil com foco na questão da intervenção humanitária de diversas maneiras” 

(KALDOR, 2007, p. 70). 

Apesar deste imperativo moral, é importante destacar algo que a própria Kaldor (1999) 

identificou no imediato pós-guerra: “uma miríade de conexões transnacionais” (p.2) destas 

ameaças. Não se tratava apenas dos direitos humanos nos países em conflito, mas da capacidade 

dada pela globalização a essas inseguranças de atravessar fronteiras, colocando em risco 

indivíduos e sociedades em diversas localidades, não apenas em sua matriz. Sanar estas 

questões pode ser visto, portanto, na visão de uma potência, não somente como fazer o bem por 

Estados em crise, mas também prevenir que turbulências adentrem suas próprias fronteiras. O 

cenário pandêmico vivenciado hoje é um exemplo de como algo que surgiu no extremo oriente 

é capaz de tomar proporções globais. O narcotráfico, igualmente, não é um problema apenas de 

produção, mas de absorção ao redor do mundo. O terrorismo, a AIDS, o aquecimento global, a 

proliferação de armas pequenas e leves são mais exemplos que se aplicam. 

 
142 O termo “botas no chão”, em tradução própria, se refere à presença física de soldados ou policiais em 

determinada operação, nesse caso, dos capacetes azuis das Nações Unidas. 
143 A autora não liga o conceito de segurança humana somente às missões nas quais os capacetes azuis atuam, mas 

às intervenções humanitárias performadas também por forças-tarefa multinacionais (coalizões) e organizações 

regionais. Todas elas, todavia, precisam ser sancionadas.  
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Elkhe Krahmann (2005) destaca que o que define o que é ou não uma ameaça, na 

maioria das vezes, não se trata de um evento já ocorrido, mas do potencial futuro de 

consequências negativas que pode ser causado.  Minar as fontes destas potenciais turbulências 

acaba sendo sinônimo de agir preventivamente baseado em critérios subjetivos e “muito 

políticos”, segundo a autora. Existe a possibilidade, como no caso do DAC, que se tente 

identificar estas ameaças com base em dados e evidência, mas especialmente em casos de 

conflitos, os critérios “são inerentemente subjetivos e baseados em um entendimento dos 

indivíduos envolvidos em tomar estas decisões” (KRAHMANN, 2005, p.4). 

E quais foram os efeitos relevantes para este capítulo deste novo cenário no Regime da 

Ajuda? 

Assim como no caso do Plano Marshall, as ameaças atacam em mais de uma frente, 

portanto endereçá-las se trata não apenas dos receptores, mas, em muitos casos, também dos 

doadores. A insegurança se tornou o respaldo para ação em um mundo onde conflitos como os 

ocorridos no Leste Europeu e na África se multiplicaram, e garantir um ambiente estável se 

tornou essencial tanto para promover crescimento econômico, infraestrutura, alimentação, entre 

outros fatores, quanto como uma tentativa de impedir que o caos local transbordasse além das 

fronteiras, em forma sim de ameaças, mas também de intensos fluxos migratórios. 

Foi nesse contexto que as operações de paz das Nações Unidas ganharam uma nova 

dimensão, se tornando o principal instrumento não só na solução imediata de conflitos, mas 

para o que passou a ser chamado de “peacebuilding”144. Durante a Guerra Fria, prevalecia o 

princípio da não intervenção, sendo prioridade, acima até de dilemas humanitários. Por este 

motivo, grande parte dos mandatos entre 1948 e 1989 tinham como tarefa praticamente única a 

observância de tratados de paz ou a atenção ao cumprimento de acordos de cessar-fogo.  A 

partir dos anos 1990 esta atividade passou por um processo de reformulação: de missões com 

caráter estritamente conciliatórios e/ou observatórios, para aquelas com o foco não só em 

apaziguar conflitos em potencial ou já iniciados, mas de gerar as condições necessárias para 

uma paz duradoura. Kaldor (2007) ressalta que 

 
144 A construção da paz é o grande recorte em que se enquadra a Reforma do Setor de Segurança. Esta é uma das 

atividades que contribui para o objetivo geral de criação das “estruturas para promoção da paz sustentável por 

meio do endereçamento das raízes do conflito violento e do suporte a capacidades naturais para administração da 

paz e resolução dos conflitos” (UNITED NATIONS, 2010, p. 5). Segundo o Relatório Brahimi (UNITED 

NATIONS, 2000), o peacebuilding se refere ao conjunto de atividades cujo objetivo é reestabelecer as bases da 

paz e prover aos Estados as ferramentas para lançar fundamentos para algo mais profundo que a mera ausência de 

guerra. 
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“essa evolução [para operações de perfil humanitário] é demonstrado pelo aumento 

em, e a mudança de caráter das operações de monitoramento da paz, manutenção da 

paz e imposição da paz. No início dos anos 1990 havia somente oito operações de 

manutenção da paz das Nações Unidas, envolvendo mais ou menos 10 mil tropas. Já  

no fim de 2000, havia quinze operações das Nações Unidas envolvendo mais ou 

menos 38 mil tropas militares” (KALDOR, 2007, p. 17). 

 Inúmeras críticas foram levantadas em relação à Segurança Humana, principalmente 

por esta possibilidade de auto interesse por conta de seus praticantes. A própria Mary Kaldor 

tratou de endereçá-las no livro “Global Security Policy145” (2014), organizado por ela em 

parceria com Iavor Rangelov. Muitas críticas se concentraram em seus déficits conceituais: a 

escola feminista, por exemplo, questiona o que é ser humano. Essa expressão tem uma 

conotação diferente para uma variedade de grupos. Ser humano para mulheres seria diferente 

que para homens, pois elas estariam expostas a inseguranças diariamente que eles não estariam. 

Ser humano para um homossexual ganharia um significado diferente que para um 

heterossexual. Uma infinitude de clivagens tornaria este conceito demasiadamente amplo e 

difícil de ser definido por alto, como teria sido feito na comunidade internacional. Discípulos 

da Escola de Copenhagen, debatedores da securitização, criticam a falta de definição sobre o 

que é segurança e insegurança. A partir da leitura de Carl Schmitt, pesquisadores acreditam que 

uma leitura de segurança intrínseca à soberania, daria liberdade ao alvo de insegurança de 

definir “ameaças existenciais”. Não existiria um consenso quanto a quais ameaças deveriam ser 

combatidas. Esse processo seria muito subjetivo, colocando em risco determinados grupos. 

Uma perspectiva foucaultiana afirma que a Segurança Humana seria uma extensão do biopoder, 

ou seja, sob uma justificativa moralmente positiva ela seria um incremento aos já existentes 

mecanismos de controle de corpos e populações. 

 O que se desenrolou após  os ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de Setembro 

de 2001 abriu estas brechas. Após a ação da Al Qaeda em solo americano, os EUA reagiram, 

pautados na segurança nacional, intervindo no Afeganistão e no Iraque. À princípio, sua ação 

não tocava no termo “segurança humana”. Com o passar do tempo, todavia, a manutenção das 

tropas do país no Oriente Médio passou a ser corroborada por um discurso de políticos e 

militares voltado sim para o ser humano. Temas como a “proteção da população” se tornaram 

recorrentes. Os críticos leram o posicionamento dos Estados Unidos, na verdade, como contra-

insurgência (KALDOR, 2014).  

 
145 Política de Segurança Global, em tradução própria. 
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Edward Newman (2010), reflete que a Segurança Humana pode até mesmo ser atraente 

no sentido normativo, mas que essas falhas expostas podem apontar para uma orientação 

política do conceito. O fato de que os Estados que mais legislam em seu favor são perpetuadores 

de diversas fontes de insegurança e injustiça, sem mostrar nenhum tipo de alteração de 

comportamento, pode apontar para a Segurança Humana como um discurso hegemônico, e para 

suas intervenções como politicamente interessadas. Ainda que possam demonstrar certo 

benefício para os países alvo, a ação dos defensores deste conceito dificilmente não protege 

intencionalidades que passaram a suprimir até mesmo a soberania de certos Estados, assim 

como no caso dos Estados Unidos com Afeganistão e Iraque.  

Embora Kaldor ressalte a Segurança Humana é o oposto da Guerra ao Terror, a própria 

autora absorve estas críticas, e as aceita, de certo modo, afirmando que este conceito poderia 

ser revisto e reconstruído, especialmente no que se refere à sua aplicação tendo em vista as 

especificidades e contextos de cada ser humano. Apesar disso, a autora afirma que a Guerra ao 

Terror armou uma armadilha na qual os críticos caíram, sendo a principal delas desmontar um 

conceito sem ter propostas para proteger e empoderar pessoas nos lugares mais longínquos 

(KALDOR, 2014).  

Ainda que no campo acadêmico haja este debate, no campo político esta é a retórica que 

respaldou a proteção contra ameaças violentas dentro do Regime da Ajuda. Obviamente, o 

investimento em outros setores permaneceu relevante, mas a segurança ganhou um papel 

primordial para avaliar a eficácia dos investimentos feitos. Nas próximas seções será abordado 

com este setor se tornou chave para os doadores internacionais, tornando a Reforma do Setor 

de Segurança uma das principais atividades de state building146. 

 

2.2 | O DAC e a Segurança Pós-Anos 1990 

 Como demonstrado no capítulo anterior durante as primeiras décadas de sua existência 

o Development Assistance Committee (DAC) objetivou, em primeiro lugar, harmonizar as 

práticas dos doadores, tendo em vista dividir de forma equitativa o fardo da ajuda internacional 

e torná-la tão efetiva no Terceiro Mundo, como fora na Europa Ocidental; em segundo lugar, 

visou modular o comportamento dos receptores por meio da hegemonia do discurso do 

crescimento econômico (SCHMELZER, 2016), defendendo em cada década um caminho como 

 
146 Construção do Estado, em tradução própria. Se refere ao processo de construção do aparato estatal, suas 

instituições e infraestrutura. 
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a receita para que estes países alcançassem o desenvolvimento e, consequentemente, a paz. O 

fim da Guerra Fria e a mudança nos paradigmas de segurança, todavia, trouxeram alterações ao 

DAC e à prática da ajuda. 

 Em 1989, antes do ápice das crises humanitárias previamente citadas, a anual reunião 

de alto nível do Comitê traçou o planejamento para o desenvolvimento nos anos 1990 e, apesar 

do declínio do sistema soviético já em curso, as principais orientações e estratégias para 

formulação de políticas tendo em vista minar as causas do subdesenvolvimento permaneceram 

na mesma linha dos anos anteriores, ou seja, sanar as fontes de ameaças não violentas: 

“o DAC conclui que o círculo vicioso de subdesenvolvimento que liga grande 

crescimento populacional, pobreza, má nutrição, analfabetismo e degradação 

ambiental só pode ser quebrado por meio de estratégias econômicas e de 

desenvolvimento e políticas que integram os objetivos e requerimentos de: promoção 

do crescimento econômico sustentável; habilitação de participação mais ampla de 

toda população nos processos produtivos e um compartilhamento mais equitativo de 

seus benefícios; garantia da sustentabilidade ambiental e diminuição do crescimento 

populacional nos muitos países onde ele é grande demais para permitir o 

desenvolvimento sustentável” (OECD, 2006, p. 23). 

 Em dezembro de 1990, o Comitê, ainda que já influenciado pela queda do muro de 

Berlim em 1989147, e em um mundo já vivenciando a escalada de conflitos pós Guerra-Fria, a 

reunião anual do DAC permaneceu professando a crença de que, o bom uso da ajuda 

internacional se daria ao eliminar constrangimentos econômicos, ambientais e populacionais, 

sendo a chave para o desenvolvimento, além da defesa de lideranças políticas transparentes e 

democráticas nos países receptores como essenciais. O encontro a nível ministerial reconheceu 

as mudanças ocorridas no mundo e identificou novas oportunidades geradas a partir da 

dissolução da União Soviética, além de diagnosticar a solução da maior parte dos conflitos 

regionais na Europa Oriental. Mesmo diante da invasão do Iraque ao Kuwait, todavia, o DAC 

identificou apenas um entrave temporário à paz mundial148; apesar do dilema securitário que 

este conflito gerou, a OCDE até reconheceu certo dilema humanitário, mas manteve uma lente 

interpretativa majoritariamente econômica: “a invasão do Iraque ao Kuwait teve um impacto 

severo em muitos países em desenvolvimento por meio de valores mais altos de importação de 

petróleo, perda de remessas de trabalhadores, problemas com refugiados e outras perturbações” 

(DAC/OECD, 1990, p. 2). 

 
147 “A queda do Muro de Berlim em novembro assinala o fim da Guerra Fria e a divisão da Europa, levando a 

profundas mudanças políticas, econômicas e sociais na Europa Central e Oriental com repercussões para a 

cooperação em desenvolvimento e para os países em desenvolvimento” (OECD, 2006, p. 23). 
148 “Por outro lado, a invasão do Iraque ao Kuwait embaçou a perspectiva imediata para paz mundial e a 

continuidade do crescimento econômico e ajuste global (...)” (DAC/OECD, 1990, p. 1). 
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 Foi apenas em 1992149 que os Estados membros apontaram os primeiros passos de um 

a mudança de perspectiva, segundo William Hynes e Symon Scott (2013), em virtude da rápida 

proliferação de operações de paz nos anos 1990. Segundo os autores, os países membros, 

especialmente os Estados Unidos, defenderam perante o Comitê que o DAC estava se 

marginalizando nas relações internacionais ao focar em “motivações primárias de 

desenvolvimento”, ou seja, permanecer caminhando unilateralmente na vertente 

desenvolvimento-segurança seria responsável, ao longo do tempo, por reduzir e congelar a 

relevância do Development Assistance Comittee, já que a comunidade internacional já apontava 

para sua transição para uma lógica dicotômica: o desenvolvimento promove a segurança, mas 

a segurança também gera condições para o desenvolvimento (HETTNE, 2010). O requerimento 

era de que a atenção do DAC deveria ser global, tendo como foco sim o desenvolvimento 

econômico e o estado de bem-estar social, mas também requerimentos de ajuda que 

envolvessem a maximização da segurança e o auxílio a casos humanitários (OECD, 1992). 

  

 Já no final de 1992, a reunião  de Alto Nível do DAC, ao buscar avaliar o papel da 

assistência ao desenvolvimento no novo contexto internacional reconheceu as profundas 

transformações políticas, econômicas e sociais nos países em desenvolvimento e nos países 

recém-saídos do comunismo, assim como as novas abordagens consequentes, vertendo para os 

direitos humanos, e a ascensão de uma série de ameaças: “AIDS, e outras grandes ameaças de 

doenças; narcóticos; terrorismo e crime organizado; segurança nuclear e proliferação de armas; 

e o risco de intensificação das pressões migratórias” (OECD, 1992, p. 1). Este quadro, 

considerado conflituoso, seria impedimento para a construção dos esforços em 

desenvolvimento do Comitê. As transferências financeiras eficazes no discurso do DAC, 

portanto, seriam as que ajudassem a atenuar estas ameaças que entravavam o desenvolvimento 

dos receptores. 

 Frente a esta nova realidade, a provisão de ajuda passou a ser reorientada. Ela continuou 

sendo prevista, primeiramente, em suas aplicações tradicionais de dar suporte ao 

desenvolvimento sustentável, reduzir a pobreza e construir sociedades economicamente 

viáveis; a partir deste contexto, entretanto, a ODA passou a ser aplicável também na dimensão 

securitária, no sentido de ameaças violentas aos indivíduos, se tornando meio para assistir de 

 
149 O contexto internacional em 1992 empurrou não apenas o DAC mas toda a comunidade internacional a uma 

revisão. Em 1992 a Guerra na Bósnia via em abril o seu início; na Somália, entre novembro de 1991 e março de 

1992 mais de 50 mil pessoas já tinham sido mortas e 1.5 milhão se tornado refugiados. De fato, o DAC reconhece 

que as discussões partiram da “trágica situação na Somália” (OECD, 1992, p. 4). 
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maneira construtiva países em desenvolvimento no combate global às “novas ameaças”, de 

modo a “construir a paz” (DAC/OECD, 1992). 

 Já em 1993, o DAC promulgou o DAC Orientations on Participatory Development and 

Good Governance150, endossado na reunião de alto nível do Comitê em dezembro de 1993 

(DAC/OCDE, 1993a), com o objetivo de atualizar os princípios e abordagens da assistência 

prestada frente à “evolução do pensamento” na transição dos anos 1980 pros anos 1990 

(DAC/OECD, 1993a, p. 8). Diante da nova agenda de desenvolvimento, que inclui objetivos 

como a boa governança, desenvolvimento participativo, os direitos humanos e o rule of law151, 

um dos meios de garanti-los seria pela redução dos gastos militares excessivos, responsáveis 

por, muitas vezes, gerarem conflitos, repressão e instabilidade regional, retirando recursos 

preciosos do desenvolvimento. O objetivo dos membros do DAC seria “convidar os governos 

receptores a se juntarem a eles em um comprometimento comum de garantir que as 

necessidades de desenvolvimento não sejam sacrificadas pelos excessivos gastos militares e 

que os escassos recursos públicos sejam propriamente alocados.” (OECD, 1993, p. 24).  

Para impedir as sabotagens ao desenvolvimento, as forças militares precisariam passar 

por mais que cortes de orçamento, mas como previsto por Kaldor (2007), também por 

reformulações, além de uma ressignificação de suas funções152. Ainda que a dimensão 

securitária tenha entrado em pauta, o DAC, todavia, ainda atribuía à questão respostas de caráter 

econômico e financeiro. Neste princípio de construção pós-Guerra Fria, muito se falou de retirar 

recursos governamentais das forças militares, e pouco se falou sobre a OCDE investir na 

dimensão de segurança nos anos 1990153. 

A primeira menção encontrada nos arquivos do Comitê disponibilizados pela OCDE 

acerca da aplicação de ajuda internacional no setor de segurança – ao invés de apenas limitá-lo 

–, veio em 1998 por meio do documento Reports For The DAC High Level and OECD 

Ministerial Council Meetings On Progress Made On Conflict, Peace And Development Co-

 
150 Orientações do DAC sobre Desenvolvimento Participativo e Boa Governança, em tradução própria. 
151 Império da lei, em tradução própria. 
152 Por um lado, muitas forças teriam que ser reorientadas a fim de transitar de uma lógica bipolar, voltada para o 

inimigo externo, para uma lógica voltada para os direitos humanos. Por outro lado, forças tradicionalmente 

golpistas teriam que ser reformuladas tendo em vista princípios como o controle civil-militar e a supremacia da 

ordem democrática. O Haiti é um exemplo de país em que as Forças Armadas foram responsáveis por inúmeras 

rupturas democráticas, sendo desmobilizada em 1995. 
153 No relatório Meeting On Development Challenges and The Role Of Aid In Southern Africa de 1994 – Reunião 

Sobre Desafios ao Desenvolvimento e o Papel da Ajuda no Sul da África, em tradução própria –, após as catástrofes 

da Somália e de Ruanda, a redução das despesas militares são entendidas como central para gerar o ambiente 

propício para o desenvolvimento (OECD, 1994). 
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Operation And Addressing Excessive Military Expenditures In Developing Countries154 (1998), 

que aborda a atividade como um tema ainda não endereçado de maneira suficiente pelo órgão, 

mas que precisava, em caráter de urgência, ser abordado.  

“Duas importantes áreas de crescente preocupação dos países membros do DAC e 

outros são o papel da cooperação em desenvolvimento em assistir e promover a 

reforma do setor de segurança, e desenvolver um melhor entendimento sobre os 

benefícios e riscos de atividades de cooperação em desenvolvimento e humanitária 

em configurações propensas ao conflito. A restauração da autoridade civil legítima e 

o senso de segurança são prioridades urgentes nas configurações pós conflito” 

(OECD, 1998, p. 2). 

O principal avanço dos anos 1990 veio em 1999 por meio do trabalho da Informal Task 

Force on Conflict, Peace and Development Cooperation155, o relatório final The Limits and 

Scope for the Use of Development Assistance Incentives and Disincentives for Influencing 

Conflict Situtations156, um estudo de caso sobre o cenário pós-conflito de Ruanda com o 

objetivo de examinar como e onde os doadores deveriam injetar seus fluxos de ODA após um 

conflito severamente violento, usando a assistência para criar incentivos e desincentivos 

capazes de promover uma configuração pacífica em prol do desenvolvimento (OECD, 1999). 

A força tarefa, ao analisar a conjuntura ruandesa, classificou como a principal 

problemática pós-conflito o retorno dos refugiados concentrados nos campos em Zaire157, 

Tanzânia e Burundi, não só pelos ruandeses, mas pela indisposição dos países com os campos 

de refugiados instalados, por já enfrentarem seus próprios dilemas. Isso seria, na visão dos 

relatores, uma possível perturbação regional e a prova de que um conflito doméstico pode sim 

gerar ameaça à paz internacional. Uma das soluções seria o aumento dos níveis segurança em 

Ruanda, permitindo que os refugiados retornassem. 

Pautados nesta experiência, a força tarefa faz uma série de recomendações para que o 

DAC passasse a adotar no cenário pós-conflito, entre elas, 

 
154 Relatórios para as Reuniões de Alto Nível do DAC e do Conselho Ministerial da OCDE sobre o Progresso feito 

sobre Conflito, Paz e Cooperação em Desenvolvimento e Endereçar Gastos Militares Excessivos em Países em 

Desenvolvimento, em tradução própria. Fruto da reunião Ministerial da OCDE de 1997, em que os ministros 

requisitaram que fosse entregue um relatório referente ao progresso atingido dentro das temáticas contidas no título 

do relatório. 

155 Força Tarefa sobre Conflito, Paz e Cooperação em Desenvolvimento, em tradução própria. As task forces são 

grupos formados por representantes dos países membros responsáveis por, através de pesquisas, observações, 

consultas e avaliações, formular as recomendações que o DAC seguirá em termos de ajuda internacional. O 

trabalho/estudo corresponde a áreas específicas e suas sugestões têm como principal objetivo direcionar e 

potencializar a ODA. 
156 Os Limites e Escopo para Uso de Incentivos e Desincentivos na Assistência ao Desenvolvimento para 

Influenciar Situações de Conflito, em tradução própria. 
157 Zaire foi o nome sob o qual se identificava a República Democrática do Congo entre 27 de outubro de 1971 e 

17 de maio de 1997. 
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“estar disposto a dar suporte a atividades na interface entre ajuda ao desenvolvimento 

e segurança para endereçar de maneira mais sistemática a necessidade de estabelecer 

estruturas viáveis de segurança nacional em situações pós-conflito, incluindo a 

profissionalização dos militares e da polícia; (...) perceber a inevitabilidade do apoio 

inicial dos doadores em setores chave como reforma da estrutura justiça e segurança. 

Se os doadores estiverem convencidos que certas ações são importantes e que 

governos não priorizam essas ações, mas não se opõem ao investimento do doador 

nelas, os doadores devem estar dispostos a pagar por elas” (DAC/OECD, 1999, p. 6) 

Pela primeira vez, a aplicação da ODA no setor de segurança foi recomendada aos 

doadores do Comitê como essenciais para o apaziguamento de um cenário pós-conflito e 

criação das condições para o tão defendido desenvolvimento econômico, ou seja, o 

peacebuilding, devendo ela ser concentrada na reformulação dos aparatos de segurança dos 

países em conflito, ou seja, na RSS. 

Já nos anos 2000 a Informal Checklist Of DAC and Related Activities Keyed to the 

Development Co-Operation158 lançou os alvos a serem alcançados pelo Comitê a fim de avançar 

na questão do desenvolvimento. Esta lista era formada a partir das conversações informais do 

DAC, ou seja, fora do âmbito das reuniões anuais regulares, e era um compêndio de todos os 

esforços significativos e os eventos planejados ou propostos tendo em vista alcançar os 

objetivos e avançar nos programas do DAC. Para a discussão deste capítulo, um ponto em 

especial merece atenção: o planejamento para formulação de diretrizes do DAC para diversas 

atividades em formato de livros que serviriam de fontes tanto para doadores quanto para 

receptores159 160. Entre estas, adicionar um suplemento até dezembro de 2000 sobre a Reforma 

do Setor de Segurança no DAC Guidelines on Conflict Peace and Development Cooperation161 

de 1997, que foi republicado sob novo nome: DAC Guidelines: Helping Prevent Violent 

Conflict (2001). 

 
158 Lista Informal do DAC e Atividades Relatadas Ligadas à Cooperação em Desenvolvimento, em tradução 

própria. 
159 Havia não apenas a intenção como também um cronograma datado para a publicação desse material, que incluía 

consultas em países alvos da ajuda, a disseminação na comunidade internacional por meio de seminários com 

outras organizações internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, workshops e a avaliação de seus 

resultados, assim como a data para submissão do rascunho, fruto de todo o trabalho empreendido. 
160 Estas publicações do DAC com intuito de promover princípios norteadores de diversas práticas na ajuda 

internacional, eram promulgadas inicialmente sob o nome DAC Guidelines, que posteriormente se tornou o que se 

conhece hoje como DAC Guidelines and Reference Series. Atualmente já são mais de 20 materiais publicados, 

entre eles Helping Prevent Violent Conflict (2001) – Ajudando a Prevenir Conflitos Violentos, em tradução própria 

–, Poverty Reduction (2001) – Redução da Pobreza, em tradução própria –, Evaluating Peacebuilding Activities in 

Settings of Conflict and Fragility (2012) – Avaliando Atividades de Construção da Paz e Cenários de Conflito e 

Fragilidade, em tradução própria. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/development/dac-guidelines-and-

reference-series_19900988 
161 Diretrizes do DAC sobre Conflito, Paz e Cooperação em Desenvolvimento, em tradução própria. Embora o 

DAC planejasse um suplemente acerca da RSS, este material já possuía uma contribuição acerca da temática, 

apresentando um estudo de caso sobre a atividade no Camboja. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/dac-guidelines-and-reference-series_19900988
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dac-guidelines-and-reference-series_19900988
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Durante este primeiro ano do século XXI, a Informal Task Force on Conflict, Peace and 

Development Cooperation continuou a se reunir tendo em vista desenvolver pesquisas, discutir 

resultados e formular conceitos acerca da Reforma do Setor de Segurança. Em primeiro lugar, 

estes trabalhos eram frutos de práticas já recorrentes de RSS, em países elegíveis e receptores 

de ODA, como o Camboja e o Haiti. A partir disto foram definidos agendas, prioridades, 

princípios e práticas que formularam aos poucos o posicionamento da OCDE quanto à Reforma 

(DCD/OECD, 2000a; DCD/OECD, 2000b; DCD/OECD, 2000c; DCD/OECD, 2000d; 

DCD/OECD, 2000e; DCD/OECD, 2000f). 

Os atentados de 11 de setembro de 2001 terminaram de sacramentar a questão da 

provisão de segurança como prática fixa e como atividade elegível para ODA. Segundo Hynes 

e Scott (2013) a temática se tornou prioridade quando atingiu seu auge em solo americano, em 

um país membro, mais especificamente, trazendo a “aceitação de que desenvolvimento, 

prevenção de conflito, segurança e paz são interdependentes” (HYNES&SCOTT, 2013, p. 11). 

Este evento em conjunto com todos os avanços descritos a partir dos anos 1990 culminaram na 

publicação, em 2005, da publicação na série DAC Guidelines and References Series do manual 

basilar da RSS nas RI: Security System Reform and Governance (2005). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.3 | A Reforma do Setor de Segurança 

Após mais de uma década de debates, observação e formulações a Reforma do Setor de 

Segurança se tornou uma das atividades recomendadas pela OCDE para os países receptores162 

de ajuda internacional. Nos termos da Teoria dos Regimes Internacionais, até os anos 1990 o 

DAC moldou o comportamento dos auxiliados economicamente, financeiramente, 

ambientalmente, por meio da impressão de condicionalidades quanto aos recursos transferidos. 

Isto significa que para serem elegíveis para ajuda deveriam se enquadrar na cartilha proposta. 

A partir dos anos 1990, em resposta ao novo contexto internacional, o DAC passou a admitir 

atividades voltadas para a construção da paz como passíveis de receberem concessões 

financeiras, especialmente a RSS. A partir do trabalho da Força-Tarefa Informal explanado na 

seção anterior, a OCDE definiu os parâmetros regimentais que deveriam ser seguidos por 

doadores e receptores. Baseado no entendimento de que a segurança – pautada nos direitos 

humanos – seria essencial para um ambiente estável e catalisador do desenvolvimento, meta do 

 
162 Nas primeiras décadas da OCDE os países receptores de ajuda eram referidos como os Least Developed 

Countries (LDC). Neste novo contexto, alguns dos países ajudados dentro da temática securitária passaram a ser 

identificados também como Estados Falidos. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/security-system-reform-and-governance_9789264007888-en
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Regime da Ajuda; pode-se dizer, nos termos de Wood (1986), que a OCDE permanecia 

definindo do topo as vias para o desenvolvimento do Terceiro Mundo. 

Para compreender a Reforma do Setor de Segurança, o ponto de partida é a participação 

da OCDE na conceituação tendo como base as experiências dos anos 1990. A organização foi 

a primeira a pôr no papel a prática desta atividade, que já era realizada por mais ou menos uma 

década163. Em 2001, foram formuladas diretrizes para a prevenção de conflitos por meio do 

“The DAC Guidelines: Helping Prevent a Violent Conflict” (2001); neste, é reconhecida a 

influência da Segurança Humana para as concepções securitárias contemporâneas, e são dadas 

definições tanto do setor de segurança quanto de sua reforma. Segundo o relatório: 

“ O Sistema de Segurança inclui forças de segurança e os corpos civis relevantes e 

processos necessários para geri-lo e abrange: instituições estatais com mandato formal 

para garantir a salvaguarda do Estado e seus cidadãos contra atos de violência e 

coerção (forças armadas, a polícia e forças paramilitares, os serviços de inteligência e 

corpos similares; instituições penais e judiciárias; e as autoridades civis eleitas e 

designadas responsáveis por controle e supervisão (Parlamento, o Executivo, 

Ministério da Defesa, etc.). Reforma do Setor de Segurança é a transformação do 

sistema de segurança, que inclui todos os atores, seus papeis, responsabilidade e 

ações, afim de que seja administrado e operado de modo consistente com normas 

democráticas e princípios sólidos de boa governança, contribuindo para um contexto 

de segurança de bom funcionamento” (OECD, 2001, p. 38) 

Esta definição serviu de base a formulação, em 2005, de diretrizes específicas para a 

RSS através do “DAC Guidelines and References Series: Security System Reform and 

Governance” e para a obra mais completa, publicada em 2007, o DAC Handbook on Security 

System Reform: Supporting Security and Justice164. 

 
163 As formulações encontradas na produção acerca da RSS da série DAC Guidelines and Reference Series já 

praticavam esta atividade. Quatro anexos trazem detalhes da visão de países não membros da OCDE acerca da 

RSS: primeiro, os países africanos – o anexo I lista o processo por região: Sul da África, em países como 

Moçambique e África do Sul; África Ocidental, em países como Mali, Senegal, Gana; Chifre da África e África 

Oriental, em países como a Somália, Etiópia e Quênia; África Central, em países como Ruanda e Uganda; apenas 

o Norte da África aparenta não ter atividades de RSS, pois “os assuntos de segurança são tradicionalmente 

conduzidos com relativa falta de transparência” (OECD, 2005, p. 76) –; países da Ásia-Pacífico – o anexo II 

também trabalha por região: países da Ásia Central, como Cazaquistão e Turcomenistão; países do Sul da Ásia; 

da Sudeste Asiático; e as Ilhas do Pacífico –;  América Latina e Caribe, região onde foram encontradas diversas 

atividades de RSS, mas que apesar da onda democrática que varreu a região após anos de regimes ditatoriais, segue 

vendo as Forças Armadas com alto grau de autonomia e influência. O anexo III analisa países da América Central, 

Caribe, países Andinos e países do Mercosul; e os países bálticos, países independentes da Commonwealth e 

Sudeste Europeu, no anexo IV (OECD, 2005). 
164 A diferença entre os trabalhos de 2005 e 2007 não se concentram em atualizações conceituais ou divergências 

de interpretação, o Manual inclusive ressalta os ganhos políticos oriundos do primeiro trabalho e seu caráter 

pioneiro. A diferença está no fato de que “ainda há muito para se aprofundar (OECD, 2007, p. 13)” e o trabalho 
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O DAC constantemente reafirma a relação entre a reforma e a consolidação da paz. A 

RSS se tornou uma das principais atividades dentro do peacebuilding. Segundo a organização, 

um cenário pós conflito oferece, obviamente, empecilhos fruto do caos instaurado durante o 

período antecessor; contudo, haveria também uma oferta de oportunidades, por haver uma 

demanda nacional, em geral, por mudança. Em um contexto de saída de confrontos, a 

estruturação de instituições de segurança e justiça seguras seriam a chave para que determinado 

Estado não retornasse à violência, experiência comum, de acordo com o manual, nos cinco 

primeiros anos após acordos de paz.  

Para compreender esta atividade dentro do Regime da Ajuda é preciso voltar ao conceito 

basilar de Krasner (1982) de que um regime tem como objetivo a influência dos 

comportamentos e resultados, estando a seu serviço uma série de princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisões com papel de moldar este cenário favorável. Deixando a 

validação das implicações práticas destas formulações para o capítulo seguinte, a primeira 

questão a identificar é a seguinte: qual é o objetivo da Reforma do Setor de Segurança expresso 

nestes materiais? Quais são os resultados que a OCDE espera? Que tipo de comportamentos o 

organismo afirma almejar? 

O trabalho de 2005 define como objetivo geral da RSS “criar um ambiente seguro que 

seja condutor do desenvolvimento, da redução da pobreza e da democracia” (OECD, 2005, p. 

16). O Manual de 2007, expande este objetivo para três, de caráter mais prático que o anterior: 

“a melhoria da segurança básica e entrega de serviços de justiça; o estabelecimento de uma 

governança efetiva, supervisão e sistema de prestação de contas, e o desenvolvimento de 

liderança e apropriação local de  um processo de reforma” (OECD, 2007, p. 12). A primeira 

delimitação lança o alvo geral de alcançar nos países alvos a eliminação das ameaças violentas 

que impedem o crescimento e o desenvolvimento, mas é o Manual que traça objetivos mais 

específicos por meio dos quais se torna mais claro como se alcançará o grande alvo. Um espaço 

seguro, na visão do DAC, só pode ser garantido por meio dos alvos específicos traçados em 

2007. 

À serviço desta meta, estão os princípios considerados essenciais para a prática da RSS. 

Princípios, em Krasner (1982), são descritos como “crenças em fatos, causalidades e retidão” 

(p. 60). No Regime da Ajuda, os princípios basilares da RSS são crenças pautadas na 

 
de 2007 busca, através das experiências observadas, catalisar a vertente mais prática, “fechando o espaço entre 

política e prática” (OECD, 2007, p. 21).  
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manutenção do que o capítulo 1 definiu como “inevitabilidade moral”, porém readaptada aos 

valores gerados nos anos 1990: a segurança como componente chave para a ampla definição de 

segurança humana (OECD, 2005), ou seja, a formação de forças que têm os direitos humanos 

como primazia são essenciais para gerar o ambiente propício para redução da pobreza, proteção 

da governança democrática e provisão de justiça. No Manual de 2007 esta crença é construída 

em torno do “nexo segurança-desenvolvimento”: 

“Segurança é fundamental para os meios de vida das pessoas, para redução da pobreza 

e para alcançar as Millenium Development Goals165. Ela relaciona à segurança pessoal 

e estatal, o acesso a serviços sociais e processos políticos. É uma responsabilidade 

governamental central, necessária para o desenvolvimento econômico e social e vital 

para a proteção dos direitos humanos. A segurança importa para os pobres e outros 

grupos vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, porque o mal policiamento, 

justiça e sistemas penais fracos significam que eles sofrerão desproporcionalmente de 

crime, insegurança e medo. Eles estão consequentemente menos propensos a serem 

capazes de acessar serviços governamentais, investindo em melhorar seus próprios 

futuros e escapar da pobreza” (DAC/OECD, 2007, p. 13). 

A partir destes princípios são estabelecidas normas – “padrões de comportamento 

definidos em termos de direitos e obrigações” (KRASNER, 1982, p. 186) – e regras – 

“prescrições ou proscrições específicas para ação” (Ibid., 1982, p. 186), considerados essenciais 

para as “boas práticas” na Reforma do Setor de Segurança. O primeiro padrão estabelecido 

lança as fronteiras do processo de reforma: ele deve ser centrado em pessoas, pautado na 

apropriação local, baseada em normas democráticas, nos princípios de direitos humanos e no 

império da lei; deve ser uma estrutura que endereça os desafios securitários de Estados e suas 

populações por meio da integração cada vez maior das políticas de segurança e 

desenvolvimento; em terceiro lugar, a RSS deve adotar estratégias multisetoriais166, tanto em 

termos de atividades, quanto de atores – governos parceiros, sociedade civil, organizações 

internacionais e regionais, ONGs, etc.; a RSS deve também estabelecer os princípios de boa 

governança de prestação de contas e transparência à sociedade civil; por fim, a reforma deve 

implementar por meio de processos e políticas claras a capacidade institucional e humana para 

que a segurança e a justiça funcionem devidamente, tais como a profissionalização dos atores 

securitários. 

 
165 Metas de Desenvolvimento do Milênio, em tradução própria. 
166 A RSS, na visão da OCDE, precisa de outras atividades complementares para que seja mais efetiva.  O DDR – 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração –, justiça de transição e o controle de armas leves são práticas 

explicitadas no manual de 2007. No caso do Haiti, a ser tocado no próximo capítulo, por exemplo, não bastava 

simplesmente criar uma força policial dentro dos padrões previstos quando as Forças Armadas, tradicionalmente 

responsáveis pela ruptura da ordem, permaneciam como ameaça. No país caribenho, um processo tendo em vista 

desativá-los foi necessário. 
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Os procedimentos de tomada de decisão, como já mencionado no capítulo anterior, 

segue a prática originada na OCEE pautada na técnica da confrontação, que consiste em 

observar e avaliar antigas práticas e experiências tendo em vista extrair as ações e políticas que 

devem ser mantidas, as que precisam ser abandonadas e as que precisam ser incrementadas. O 

Manual de RSS de 2007, segundo o próprio, é fruto de dois anos de um processo consultivo 

baseado em experiências de países, organismos internacionais e diversos atores da comunidade 

internacional que empreenderam reformas de segurança e justiça tendo em vista a prevenção 

de conflitos e a construção da paz no mundo em desenvolvimento (OECD, 2007). 

Sérgio Luiz Cruz Aguilar (2014) destaca que essas medidas definidas pela OCDE 

podem tocar uma ampla gama de atores ou um número limitado deles, dependendo do escopo 

compreendido pelo implementador da Reforma167. A OCDE prevê um escopo amplo168, que 

inclui atores estatais e não estatais, voltados para a segurança interna e externa, e toca também 

o setor de justiça e o sistema prisional, ainda que tenha uma abordagem centrada no Estado. 

Estes atores são subdivididos em quatro grupos, tendo cada um incluso em si diversos agentes 

ligados ao processo de provisão de segurança e, consequentemente, ao processo de reforma do 

setor. Estas subdivisões foram os atores de segurança principais169, corpos de administração e 

controle da segurança170, instituições de aplicação da lei e da justiça171 e forças de segurança 

não estatuários, com quem doadores raramente se engajam172 (OECD, 2005). 

 
167 Segundo Aguilar (2014) casos de sucesso ou fracasso deste processo muita das vezes está ligado à falha em 

definir a amplitude de reforma necessária. Em muitos casos, de acordo com o autor, fez-se uso de uma definição 

mais limitada do setor de segurança, incluindo apenas Forças Armadas e polícia, quando a situação exigia uma 

abordagem mais abrangente. Por exemplo, em países com forças paramilitares atuantes e que trazem risco à 

estabilidade local, focar apenas nos atores estatais é andar em círculos, pois seria necessário um caminho para 

desmobilizar estes atores não-estatais. Em outros casos o contrário pode acontecer: a opção por uma abordagem 

mais abrangente sem os recursos necessários ou sem o preparo necessário dos envolvidos em lidar com tal 

amplitude. 
168 Esta é a principal razão pela qual existe a discussão entre os termos sistema e setor de segurança. Países em 

desenvolvimento defendem o uso do termo sistema por se referir a algo mais abrangente do que setor. O continente 

africano prefere até mesmo usar nomenclatura própria, pelas especificidades de seu ambiente securitário 

(transformação no setor de segurança). Embora a OCDE use este termo, a maior parte da bibliografia relevante 

para o tema utiliza o termo “setor”. 
169 Forças Armadas, polícia, delegacias, forças paramilitares, guardas presidenciais, serviços de inteligência e de 

segurança (tanto militares quanto civis), guardas costeiras, guardas de fronteiras, autoridades alfandegárias, unidas 

de segurança locais ou reservas (forças de defesa civil, guardas nacionais e milícias). 
170 O Executivo, corpos de conselho de segurança nacional, comitês selecionados de legislatura e legislativo, 

ministros da defesa, assuntos domésticos e internacionais, autoridades costumeiras e tradicionais, corpos de 

financiamento administrativo (ministro das finanças, escritórios de orçamento, unidades de auditoria financeira e 

planejamento, organizações da sociedade civil (conselhos civis de revisão e comissões de reclamações públicas). 
171 Judiciário, ministros da justiça, prisões, serviços de investigação criminal e acusação, comissões de direitos 

humanos e ombudsmen, sistemas de justiça costumeiros e tradicionais. 
172 Exércitos de liberação, exércitos de guerrilha, unidades de guarda costa privadas, companhias de segurança 

privada e milícias de partidos políticos. 
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A postura assumida pela OCDE foi pioneira quanto aos conceitos aqui abordados. É 

unanimidade em meio à bibliografia levantada que, como primeira fonte textual, a organização 

é responsável por formular a abordagem abrangente da RSS, tocando todos os atores possíveis, 

e facilitando tanto as análises quanto o processo em si. Além disso, constata-se de maneira geral 

que o manual foi responsável por orientar a provisão da segurança para um foco em pessoas, 

comprometendo tal assistência a valores democráticos.  Entretanto, críticas pontuais também 

foram levantadas, especialmente no meio acadêmico. Os motivos para tal reação se deram, por 

um lado, em virtude de uma interpretação de um discurso autoritário nas formulações da 

organização (HÄNGGI, 2004; EDMUNDS, 2013), e por outro, por uma interpretação de que a 

aplicação das normas e ideias concebidas pela organização são de difícil aplicação (BLAIR, 

2014; SEDRA, 2014; SEDRA, 2017). 

Em geral os países alvo da RSS são Estados ditos falidos, dilacerados por conflitos de 

diversas ordens; sem considerar estas questões que diferem cada situação, a OCDE estabeleceu 

uma espécie de receituário, vista por autores como arbitrária, não sendo capaz de abarcar a 

totalidade de cada contexto.   

Ao introduzir a obra “Reforma e Reconstrução do Setor de Segurança” (2004) 

organizada conjuntamente com Alan Bryden, Heiner Hänggi chama atenção para este caráter 

da formulação da organização. Segundo o autor, a Reforma do Setor de Segurança deve sim 

prezar por uma abordagem holística, que abranja todos os atores envolvidos no processo, 

contudo, isto não significa generalização. Uma com compreensão integral do que se passa 

requer também o conhecimento e reconhecimento de questões particulares de cada caso, a fim 

de que o processo tenha efeito. Em uma tentativa de abarcar tudo por meio de conceitos rígidos, 

a OCDE teria, na verdade, reduzido a RSS a determinadas regras, que deveriam ser aplicadas, 

não levando em consideração os pormenores de cada caso. Segundo Hänggi, 

“há uma visão amplamente aceita de que os contextos de reforma importam, e que a 

RSS difere de país para país no sentido que, em conjunto com condições históricas 

específicas, o nível de desenvolvimento econômico, a natureza do sistema político e 

o ambiente securitário vão ter influência de peso no padrão do processo de reforma.” 

(HÄNGGI, 2004, p. 11) 

 Para o autor, diversos contextos de reforma podem ser identificados, dependendo dos 

critérios aplicados. Sendo o nível de desenvolvimento, a natureza do sistema político e a 

situação de segurança específica os três pontos de partida para a análise, três contextos possíveis 

surgiriam: o do desenvolvimento, o pós-autoritário e o pós conflito. Identificar estas diferenças 
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seria essencial para moldar o debate da Reforma do Setor de Segurança de país a país, tendo 

como base sua própria realidade.   

 Timothy Edmunds, em seu capítulo “Reforma do Setor de Segurança” para o livro “The 

Routledge Handbook of Civil-Military Relations” (2013), usa a mesma expressão de Hängi para 

se referir aos conceitos da OCDE: autoritário. Da mesma maneira que o autor anterior, 

identifica-se que tais definições são o ponto mais alto de uma perspectiva holística da RSS, em 

detrimento de uma visão mais restrita do processo. Para Edmunds, o problema não são as regras, 

pois a RSS realmente é normativa, o risco de não dar espaço suficiente para pormenores, o que 

pode influenciar na aplicação, como alguns autores à frente indicam.  

 Apesar de ambos identificarem o mesmo problema, a crítica não se refere à abrangência 

da definição em si. A grande questão seria não abrir espaço para análises mais específicas 

também. A amplitude da definição da OCDE tem lado positivo, segundo ambos os autores, para 

que a questão da segurança possa ser tocada e trabalhada de maneira completa. Para Hänggi e 

Sherrer (2007), a perspectiva mais ampla é o ponto de partida para alcançar questões mais 

restritas. Edmunds (2013) ressalta bem este caráter favorável, apontando para esta abordagem, 

em primeiro lugar, como um reconhecimento à multiplicidade de instituições e atores 

envolvidos na provisão da segurança, além de ser responsável por estabelecer que uma conexão 

direta entre instituições de segurança e a governança.  

 Outra fonte de críticas é a seguinte: a conceituação da OCDE apresenta dificuldade de 

aplicação em determinadas realidades sociais e políticas, que predominam no quadro de 

receptores da assistência.  

 Na obra Reforma do Setor de Segurança de Sergio Luiz Cruz Aguilar, está inserida a 

contribuição de Stephanie Blair (2014) – “Uma Crítica à Reforma do Setor de Segurança” –, 

no qual cinco empecilhos à reforma são dados, apontando para os pontos mais passíveis de 

críticas do programa. O primeiro é a insuficiência de recursos comparada à grandeza da tarefa, 

marcada por Estados, em geral, fracos e ausentes. O segundo empecilho se deve à dificuldade 

de implementar reformas institucionais e de cunho liberalizante em países majoritariamente neo 

patrimoniais. O terceiro entrave é a dificuldade por parte dos Estados de apropriação local, ou 

seja, os países alvo das missões não tem o que é necessário para gerir suas próprias crises, nem 

suas soluções. O quarto são programas com foco maior em treinar em equipar, ao invés da 

governança. O quinto e último é a negligência das estratégias de segurança nacional, 

prejudicando o desenvolvimento de uma abordagem abrangente. 
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 Mark Sedra, no capítulo “Reforma do Setor de Segurança em Países Afetados por 

Conflitos: a necessidade de uma abordagem da segunda geração” (2014), também na obra de 

Aguilar, aponta para a relevância da formulação holística da OCDE para que mudanças se 

sucedam, contudo, desde o princípio chama atenção para uma prática distinta do que fora 

idealizado: “na realidade (...) a agenda de RSS é tratada mais como um menu de princípios e de 

reformas estratégicas que os doadores e locais conseguem selecionar, e igualmente rejeitar, de 

acordo com seus interesses imediatos” (SEDRA, 2014, p. 131). Este teria sido a razão da queda 

das reformas de primeira geração173, nos termos do autor. 

 Segundo sua visão, essa má interpretação reflete em uma falta de compreensão e em um 

mal emprego dos programas em países afetados por conflitos. Apesar de normas a partir da 

OCDE majoritariamente focadas nos indivíduos, o autor ressalta que um futuro promissor da 

RSS se resume na ação do Estado, assim como da capacidade dos doadores internacionais de 

efetivar as mudanças necessárias.  

 Sedra (2017) reforça esta ideia de problemas práticos em “Security Sector Reform in 

Conflic-Afected Countries”, afirmando que os sucessos em RSS e operações de paz vieram 

apenas em países cujo ambiente favorecia a reforma, como a África do Sul. Havia uma demanda 

em diversas esferas sociais por mudanças. A grande verdade, todavia, é que este conceito falhou 

em entregar aquilo que almejava, a saber, “um setor de segurança eficiente, efetivo, 

transparente, democrático e governado” (SEDRA, 2017, p. 5), especialmente por não focar em 

seu aspecto liberal, e sim em conter ameaças transnacionais, por meios, muitas vezes, não 

liberais. 

 Por fim, é necessário levar algo mais em consideração: nenhuma das bibliografias 

citadas acerca da Reforma do Setor de Segurança, e provavelmente as não mencionadas 

também, sejam elas documentais ou acadêmicas, é capaz de pensar esse processo fora do 

contexto das operações de paz, visto que é dentro delas que a prática da RSS ocorre de maneira 

mais incisiva atualmente. Em cada uma de suas obras esta atividade é diretamente ligada ao 

peacebuilding, sendo chamada por Aguilar (2014) de peças-chave na reconstrução de Estados 

cuja prática tem crescimento cada vez maior dentro do âmbito das Nações Unidas. As peace 

 
173 Em sua contribuição à obra organizada por Sergio Luiz Cruz Aguilar, Mark Sedra divide a RSS e seus conceitos 

em três fases distintas: a primeira se deu desde o final dos anos 1990 até o início da década de 2000, caracterizada 

por desenvolvimento do modelo conceitual; a segunda fase se deu entre 2002 e 2010, caracterizada por uma rápida 

institucionalização do modelo em políticas de segurança e desenvolvimento das organizações internacionais; a 

terceira foi iniciada em 2010 e permanece até os dias atuais, sendo caracterizada por adaptações, fruto das lições 

aprendidas, e pela emergência de críticas quanto aos impactos das implementações até então. 
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operations, após o fim da Guerra Fria, se tornaram o principal mecanismo de implementação 

do peacebuilding, sendo centrais dentro do regime da ajuda. O DAC se adaptou a este cenário 

ao passar a incluir os montantes dados por seus membros às operações como ODA; desde, 2013 

7% das contribuições dos membros para as peace operations são contadas como assistência 

oficial ao desenvolvimento (HYNES & SCOTT, 2013). 

 

2.4 | Operações de Paz: o Instrumento 

 Do mesmo modo que a mudança nas noções de segurança movimentou o DAC em prol 

da agenda de Conflito, Paz e Segurança, as operações de paz da ONU também foram 

influenciadas. Isto é importante para este trabalho, pois as missões se tornaram a principal 

plataforma de atuação da Reforma do Setor de Segurança, assim como outras atividades de 

peacebuilding. 

A história das operações de paz pode ser dividida em duas: uma durante a Guerra Fria 

e outra, com orientação distinta, após o fim do confronto bipolar. Esta clivagem fica evidente, 

em primeiro lugar, pela maior intensidade de ação no segundo período. Até 1989 dezoito 

operações de paz foram empreendidas. Foram pouco mais de quatro décadas, com uma média 

de 0,4 operações anuais. Nos anos 1990, em apenas 10 anos, quase o dobro de missões foram 

sancionadas pelo Conselho de Segurança da ONU: trinta e cinco no total, com uma média de 

3,5 operações por ano.174 

A primeira fase das atividades de peacekeeping estavam imergidas em um contexto de 

guerra tradicional. Segundo o Boutros Boutros-Ghali, durante o enfrentamento bipolar, a 

organização se via sem poder para lidar com crises visto que, em virtude do cenário de divisão, 

era paralisada por um número exorbitante de vetos no Conselho de Segurança – 279 no total 

(UNITED NATIONS, 1992). Entre fevereiro de 1949 e novembro de 1956, nenhuma operação 

foi sancionada pelo órgão.  

Das que foram sancionadas durante o conflito, a natureza de seus mandatos era 

majoritariamente voltada para a atuação de militares como observadores, um caráter mais 

conciliatório e diplomático que propriamente de “boots on the ground”. A ampla maioria das 

resoluções do período envolviam garantir o cumprimento de Acordos de Paz e de cessar fogo, 

 
174 Fonte: www.peacekeeping.un.org  

http://www.peacekeeping.un.org/
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supervisionar retirada de tropas ou observar processos de desarmamento. Nada envolvia um 

combate direto nos países receptores das missões175. 

A segunda fase das peace operations foram imersas em uma outra realidade. Como já 

dito anteriormente, o cenário de guerras interestatais deu lugar às “novas guerras” (KALDOR, 

2007). A ideia de paz duradoura ganhou uma nova conotação quando os mecanismos 

securitários necessitaram de uma adaptação tendo em vista combater ameaças como o 

terrorismo, embates étnicos e disputas religiosas - entre outros. Segundo Roland Rich (2004), 

as resoluções do Conselho de Segurança para operações de paz passaram a ser mais frequentes 

e mais rebuscadas, mais sofisticadas e mais complexas. O alvo expresso das Nações Unidas de 

“manter a paz e a segurança internacional” (ONU, 1945, p. 5) passou a significar não só impedir 

a guerra entre os Estados, mas sanar conflitos internos em Estados Falidos perturbadores da 

ordem internacional. 

Tendo em vista fazer a transição de operações de caráter contingencial para aquelas de 

caráter interventor, uma série de documentos e relatórios foram gerados, trazendo uma 

ampliação de conceitos e ramos de atuação. As peace operations não eram, em sua primeira 

fase, mencionadas especificamente em nenhum documento da ONU. Assim como durante a 

Liga, não havia nenhum marco jurídico que lhes desse sequer um nome. O que sugestionava e 

legitimava a atuação da organização neste tipo de empreitada eram os Capítulos VI e VII da 

Carta de São Francisco (1945). O primeiro define o método de solução pacífica de 

controvérsias, disponível para ser usado de múltiplas maneiras pelo Conselho de Segurança: 

conciliação, negociação, arbitragem ou mediação. O segundo dá, também ao Conselho de 

Segurança, a via de autorizar o uso da força para resolução de conflitos que consistam em 

ameaça à segurança internacional.  

Na Carta, o único parâmetro que fica claro é quem tem a autoridade para implementar 

este tipo de ação: o Conselho de Segurança. A falta de delimitação, todavia, permitiu que dois 

mandatos surgissem por meio de resoluções da Assembleia Geral, que tinha, segundo o 

documento, submissão quase incondicional ao CS em assuntos relacionados à segurança. Foram 

 
175 As operações de paz empreendidas no período em questão reforçam esta percepção. Com exceção da Mission 

of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic (SECURITY COUNCIL, 1965), 

sancionada pela resolução 203 do Conselho de Segurança em 1965 para solucionar disputas governamentais 

internas, todas as missões do período tinham como objetivo amenizar embates entre Estados. A UNEF I 

(GENERAL ASSEMBLY, 1956), para supervisionar o cessar fogo em Suez, a UNOGIL (SECURITY COUNCIL, 

1958), com foco na reclamação do Líbano de interferência da República Árabe Unida em questões internas, e a 

UNIPOM (SECURITY COUNCIL, 1965), que supervisionou as tensões entre Índia e Paquistão na região da 

Caxemira e no estado do Jammu, são exemplos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/DOMREP
https://pt.wikipedia.org/wiki/DOMREP
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estas a UN Emergency Force I 176(UNEF I), para monitoramento da situação em Suez, 

sancionada pelas Resoluções 1000 (1956) e 1001 (1956) de reuniões extraordinárias da 

Assembleia, e a UN Security Force in West New Guinea177 (UNSF), para o monitoramento da 

paz no território em questão na transição do comando belga para o indonésio, sancionada pela 

resolução 1752 (1962). 

Nos anos 1990, com as proporções que as operações começaram a tomar, era necessária 

sua maior institucionalização, assim como definições mais específicas. Dois marcos foram 

essenciais para este intento. O primeiro foi a criação do DPKO178, durante o secretariado de 

Boutros Boutros-Ghali; o segundo foi um relatório do mesmo Secretário-geral ao Conselho de 

Segurança das Nações Unidas. Ambos se deram no ano de 1992. 

O Department of Peacekeeping Operations179, fundado em 21 de fevereiro de 1992, 

substituiu uma gestão de operações de paz que, antes, eram realizadas pelo Escritório da ONU 

para Assuntos Políticos Especiais. O DPKO se tornou o órgão responsável por prestar 

assistência aos Estados Membros e ao Secretário-Geral nos intentos de manter a paz. O Manual 

de Operações de Paz do Ministério da Defesa (2013) fornece as principais características de 

gestão e atuação do mesmo:  

“2.1.3.1.1. O DPKO é uma das agências subordinadas ao Secretariado, tendo como 

diretor um Subsecretário-Geral ou um funcionário de nível equivalente. 2.1.3.1.2. O 

Secretário-Geral delega ao Subsecretário-Geral do DPKO a autoridade pelo 

planejamento, preparação, condução e orientação de todas as operações de campanha 

das Nações Unidas, em particular, as Operações de Manutenção da Paz. 2.1.3.1.3. Ao 

DPKO cabe fornecer orientação política e executiva para as Operações de 

Manutenção da Paz da ONU em todo o mundo, além de manter contato com o CS, as 

missões estabelecidas, os contribuintes financeiros, e com as partes em conflito na 

implementação das Resoluções do CS. 2.1.3.1.4. O Departamento trabalha para 

integrar os esforços das entidades da ONU, das organizações governamentais e não-

governamentais, no âmbito daquelas operações. Ao DPKO cabe, também, oferecer 

orientação e apoio militar, policial, de desminagem e em outras consideradas 

relevantes pela ONU para a construção da paz.” (MINISTERIO DA DEFESA, 2013, 

p. 17-18) 

 A sua estrutura organizacional se divide entre o Escritório de Operações, formado por 

quatro divisões: África I, África II, Ásia e Oriente Médio; o Escritório do Estado de Direito e 

Instituições de Segurança; um Escritório de Assuntos Militares; e a Divisão de Política, 

Avaliação e Treinamento. 

 
176 Força de Emergência da ONU I, em tradução própria. 
177 Força de Segurança da ONU no Oeste da Nova Guiné, em tradução própria. 
178 Desde 01 de janeiro de 2019 o Department of Peacekeeping Operations passou a se chamar Department of 

Peace Operations. O primeiro nome não abrange a completude do que são as operações de paz são atualmente, já 

que a manutenção da paz é apenas uma de cinco possibilidades de operação previstas pela ONU a partir de 1992. 
179 Departamento de Operações de Manutenção da Paz, em tradução própria. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNSF
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An Agenda for Peace (1992) foi o marco inicial entre as referências escritas para as 

transformações tanto a nível teórico quanto normativo das peace operations. O relatório 

promulgado pelo então Secretário-Geral tem, até hoje, extrema relevância por adotar uma 

perspectiva além do sanar conflitos, mas sim de agir pontualmente em direção às suas fontes 

causadoras, como instituições falidas, baixos índices de desenvolvimento e, inclusive, setores 

de segurança apartados de princípios democráticos e com poucos recursos técnicos, materiais e 

estruturais. Segundo Boutros-Ghali, naquele momento, as fontes de conflito se mostravam 

profundas, gerando uma nova dimensão de insegurança e aumentando, para as Nações Unidas, 

o esforço para a proteção dos direitos humanos ao redor do globo. Diante deste contexto, as 

operações de paz já não podiam ser restringidas apenas dentro de um caráter de mediação entre 

Estados180. A partir deste entendimento, cinco tipos de atuação passaram a ser previstos: a 

diplomacia preventiva (preventive diplomacy), a promoção da paz (peacemaking), a 

manutenção da paz (peacekeeping), a imposição da paz (peace-enforcement) e a construção da 

paz (post-conflict peacebuilding) (UNITED NATIONS, 1992). 

Além da diplomacia preventiva, Juliana Bigatão (2008) enumera os quatro parâmetros 

para ações que foram institucionalizados após a publicação181:  

“Promoção da Paz (peacemaking): ações diplomáticas empreendidas após o início 

do conflito, que visam a negociação entre as partes para a suspensão das hostilidades. 

Baseiam-se nos mecanismos de solução pacífica de controvérsias previstos no 

Capítulo VI da Carta da ONU; Manutenção da Paz (peacekeeping): ações 

empreendidas por militares, policiais e civis no terreno do conflito, com o 

consentimento das partes, objetivando a implementação ou o monitoramento do 

controle de conflitos (cessar-fogos, separação de forças, etc) e também a sua solução 

(acordos de paz). Tais ações são complementadas por esforços políticos no intuito de 

estabelecer uma resolução pacífica e duradoura para o litígio. A base jurídica deste 

tipo de operação não se enquadra perfeitamente no Capítulo VI nem no Capítulo VII 

da Carta da ONU, o que leva alguns analistas a situá-las em um imaginário “Capítulo 

VI e meio”; Imposição da Paz (peace-enforcement): respaldadas pelo Capítulo VII 

da Carta da ONU, essas operações incluem o uso de força armada na manutenção ou 

restauração da paz e segurança internacionais. São estabelecidas quando o Conselho 

de Segurança julga haver ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão. Podem 

abranger intervenções de caráter humanitário. Consolidação da Paz (post-conflict 

peace-building): executadas após a assinatura de um acordo de paz, tais operações 

visam fortalecer o processo de reconciliação nacional através da reconstrução das 

instituições, da economia e da infra-estrutura do Estado anfitrião. Os Programas, 

Fundos e Agências das Nações Unidas atuam ativamente na promoção do 

desenvolvimento econômico e social, mas também pode haver a presença de 

militares.” (BIGATAO, 2008, p.4) 

 

 
180 Segundo o relatório, “a pedra angular deste trabalho é e deve continuar sendo o Estado. Respeito pela sua 

soberania fundamental e integridade são cruciais para qualquer progresso internacional comum” (UNITED 

NATIONS, 1992, p. 4) 
181 Com exceção da imposição da paz e da consolidação da paz, as demais ações previstas já eram praticadas pela 

ONU, realmente só não eram definidas nos marcos institucionais. 
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Estes conceitos foram reforçados em 1995, por meio do Supplement to na Agenda for Peace, 

um outro posicionamento do Secretário-Geral ao Conselho de Segurança, posto que, neste 

período, era ocupado por Kofi Annan. 

 Embora nas referências textuais o ponto de partida para o peacebuilding tenha sido os 

documentos das Nações Unidas citados acima, Paul F. Diehl (2008) apresenta a ação dos 

Estados Unidos com a ONU na Somália como a primeira fonte desta atividade. O autor ressalta 

que o fato de que a crise no país era integralmente interna contribuiu para que a consolidação 

da paz fosse vista como o caminho para eliminar as possibilidades de outros conflitos. A 

ausência de uma autoridade central colaborou para que a operação pudesse adotar medidas 

profundas e intrusivas de consolidação.  

Kai Michael Kenkel (2013) em “Five Generations of Peace Operations: From the “thin 

blue line” to “painting a country blue” promove uma análise temporal das operações de paz, 

dividindo-as em cinco fases principais. A quarta delas se refere a esta atividade sob amparo da 

ideia de peacebuilding. Segundo o autor, 

“A quarta geração de operações de paz na presente tipologia consiste em operações 

robustas de consolidação da paz que combina elevada permissão para o uso da força 

em conjunto com tarefas civis que são mais intrusas em termos de seu efeito na 

autonomia local que na segunda geração” (KENKEL, 2013, p. 132) 

Kenkel (2013) destaca a complexidade dos mandatos neste contexto, tanto para aplicar 

o uso da força – central após as crises humanitárias nos anos 1990 – quanto para incluir todas 

as atividades necessárias a fim de consolidar a paz em territórios assolados por décadas, até 

mesmo séculos, de conflitos. Neste sentido o autor, e toda a bibliografia da área destacam a 

Doutrina Capstone (2008), formulada pelo, na época, DPKO (Department of Peacekeeping 

Operations182). Seu foco era coordenar a multiplicidade de atores e agendas engajadas neste 

tipo de operação. Neste documento foram formalizadas atividades como o DDR – 

Desarmamento, Desmobilização e Reintegração – e a Reforma do Setor de Segurança. 

Priscila L. F. Faganello (2013) chama atenção para este caráter de 

multidimensionalidade das operações. Esta característica se refere não só à variabilidade de 

atividades empreendidas, mas também à multiplicidade de atores presentes no quadro de 

“pacificadores”. De princípio, as ONGs passam a atuar de forma central, como a exemplo do 

Comitê Internacional da Cruz Vermelha, central em zonas de conflitos, assim como 

organizações regionais. Em grande parte dos mandatos na África os esforços da ECOWAS 

 
182 Atualmente o órgão é chamada de Department of Peace Operations. 
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(Economic Community of West African States183) e da União Africana são reconhecidos pelo 

Conselho de Segurança. A primeira operação em que esta parceria – ONU e organizações 

regionais – ocorreu foi exatamente neste continente, em 1993, na UN Observer Mission in 

Liberia (UNOMIL). 

Não há mais uma restrição à participação de outros atores que não os militares; ao 

contrário disso, a maior parte dos mandatos define os peacekeepers a serem enviados como 

“componente civil-militar”, podendo conter “administradores; economistas; policiais; peritos 

legais; especialistas em desminagem; observadores eleitorais; monitores de direitos humanos; 

especialistas em instituições de governo; e trabalhadores humanitários” (FAGANELLO, 2013, 

p. 67). 

 

2.5 | Conclusão 

 O fim da Guerra Fria trouxe muitas alterações à política internacional, especialmente, 

no tocante a este trabalho, uma nova perspectiva do que é segurança e uma nova visão acerca 

das responsabilidades da comunidade global diante do novo cenário. Este novo cenário trouxe 

implicações ao Development Assistance Committee, mas não alterou o modelo de discurso 

acerca da ajuda internacional implementado desde o Plano Marshall.  

 A Segurança Humana, em seu sentido mais amplo, tocando múltiplos aspectos da vida 

humana, ganhou força nos anos 1990. De certo modo, a OCDE já era engajada em muitos desses 

aspectos antes mesmo dessa ascensão. Como visto no capítulo anterior, o organismo investia 

em diversas áreas como o caminho para o desenvolvimento, e assim o faz até hoje, todavia, a 

dimensão da Segurança Humana que trata das ameaças violentas e a necessidade de forças 

remodeladas tendo em vista a garantia dos direitos humanos era um terreno ainda inexplorado 

no âmbito do DAC. Isso levantou a necessidade de investir também em atividades voltadas para 

o setor de segurança, em especial a Reforma do Setor de Segurança e suas atividades de apoio.  

 E como isto foi inserido dentro da comunidade internacional e do DAC? Como nos 

tempos do European Recovery Program, a Segurança Humana funcionou como a 

fundamentação moral para justificar a ação, tanto em termos econômicos, quanto nos termos 

do intervencionismo das novas operações de paz. Ela foi uma potencialização de uma narrativa 

já iniciada: até os anos 1990, os investimentos deveriam ser centrados em atividades que 

 
183 Comunidade Econômica de Estados Africanos Ocidentais, em tradução própria. 

http://www.ecowas.int/
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promovessem o crescimento, pois o crescimento sanaria os dilemas que levariam países 

receptores a conflitos domésticos. A partir deste ponto, a outra via começou a ser defendida: os 

investimentos deveriam ser estendidos ao combate de ameaças violentas, pois elas seriam 

responsáveis também por impedir o crescimento. Somente com essa via de mão dupla 

(HETTNE, 2010) o desenvolvimento seria alcançado. A compreensão acerca da eficácia da 

ajuda transbordou para o setor de segurança, e tornou a Reforma do Setor de Segurança central 

em sua agenda. 

 É importante analisar, novamente, o caráter dicotômico do que realmente seria uma 

ajuda eficaz. Assim como durante a vigência do Plano Marshall ajudar a Europa significava, ao 

mesmo tempo, acelerar a recuperação dos receptores e combater o avanço soviético na Guerra 

Fria, a partir dos anos 1990, direcionar a ODA para a RSS significava ajuda aos países em 

desenvolvimento assolados por conflitos e, concomitantemente, evitar que estes embates 

domésticos, com potencial transnacional, colocassem em risco seus cidadãos e sociedades. Isso 

ficou evidente principalmente após o 11 de setembro de 2001, quando ataques terroristas 

tocaram o solo de um dos países protagonistas dentro da ajuda internacional. Esse tipo de 

ameaça a ser combatida não era nova; ela só não tinha tanta atenção da comunidade 

internacional em um contexto em que o foco era a sobrevivência do Estado contra a União 

Soviética.  

 Aliado a questões individuais dos países membros, foi citada também a preocupação 

com a possível perda de relevância e influência do DAC na comunidade internacional, já que o 

nexo segurança-desenvolvimento se tornara um consenso. As operações de paz tendo em vista 

o peacebuilding se multiplicaram, e passaram a atuar exatamente em países que dependiam da 

ODA do DAC. Ainda que lenta, essa foi uma adaptação também necessária do ponto de vista 

institucional. 

 Embora os manuais da OCDE acerca da RSS apresentem uma narrativa principalmente 

moral, expressa pelo uso contínuo de expressões como “fundamental”, “necessária” e “vital”, 

criando, assim como os policy makers americanos, a ideia de inevitabilidade, a bibliografia 

acerca da Reforma já consta um autoritarismo na fala do organismo. Segundo os autores, foi 

estabelecida uma espécie de receituário, sem levar em consideração cada contexto, cada 

realidade. Nos termos dos Regimes, foram criadas regras, normas e procedimentos que giram 

em torno de um princípio de inevitabilidade, mas que podem também servir aos interesses dos 

doadores. 
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Sedra (2017) reconhece o interesse em focar na contenção de ameaças transnacionais. 

Cabe levar em consideração o fato de que este debate acerca da RSS ganhou força exatamente 

quando a Task Force do DAC buscava um meio para solucionar dilemas sociais oriundos das 

migrações causadas pelo conflito de Ruanda. A ideia era a seguinte: se o cenário doméstico 

ruandês não melhorasse, seus nacionais não voltariam dos países no entorno, e mais conflitos 

étnicos poderiam ser usados. Esta mesma lógica não poderia ser usada no caso de migrações 

para Europa e Estados Unidos? 

No capítulo seguinte, estas assumpções serão verificadas em uma vertente prática, 

analisando o papel dos membros do DAC em operações de paz de RSS, mas olhando mais a 

fundo o exemplo do Haiti, que por mais de duas décadas foi alvo desta atividade. 
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CAPÍTULO 3 

A Contribuição do DAC para a Prática de RSS em Operações de Paz e o Exemplo 

Haitiano 

 

 No capítulo anterior foi abordado que, mediante o novo contexto internacional, 

instaurado após a dissolução da União Soviética, e a nova agenda voltada para a Segurança 

Humana, as operações de paz se multiplicaram tendo em vista conter a disseminação 

transnacional das “novas” ameaças. Seus mandatos se tornaram mais complexos, e múltiplas 

passaram a ser as atividades tendo em vista levar os Estados falidos à transição do conflito para 

a paz, essencial para o desenvolvimento sustentável. A Reforma do Setor de Segurança se 

tornou uma destas atividades essenciais no auxílio a esta transição, e no pós anos 1990 se 

multiplicaram as operações que a envolviam. 

O Haiti era a exemplificação perfeita do que o discurso da Segurança Humana 

ressaltava: ainda que, por muito tempo, tenha sido alvo da Official Development Assistance, 

recebendo transferências financeiras para atividades consideradas chave para o 

desenvolvimento econômico, o Haiti sempre esbarrou em dilemas estruturais que sabotavam 

sua capacidade de se desenvolver: instabilidade democrática; corrupção; um setor de segurança 

multifacetado, contando com forças informais, porém legitimadas socialmente; constante 

violação de direitos humanos. Este cenário, consequentemente, passou a transbordar suas 

fronteiras, influenciando países em seu entorno, principalmente os membros do DAC Estados 

Unidos e Canadá. 

Entre 1993 e 2000 quatro operações de paz foram empreendidas na ilha centro-

americana, com forte participação de determinados países membros do DAC/OCDE: a Missão 

das Nações Unidas no Haiti (UNMIH), a Missão de Suporte das Nações Unidas no Haiti 

(UNSMIH), a Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH) e a Missão da 

Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti (MIPONUH). Entre erros e acertos, estas missões 

deixaram lições para a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti, a MINUSTAH, 

que seria empreendida a partir de 2004 com uma abordagem mais refinada e aprimorada. Todas 

as cinco missões tiveram protagonismo exatamente de EUA e Canadá. 

 O objetivo deste capítulo é, através de um panorama quanto à atuação do DAC nas 

operações de paz com foco na Reforma do Setor de Segurança, e de uma análise mais específica 
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da ação de países-membros no exemplo haitiano, verificar as afirmações feitas até aqui neste 

trabalho. O que a participação dos membros do DAC nessas operações sugere? O caso do Haiti 

ratifica uma ajuda duplamente eficaz? Ou seja, benéfica também para doadores? Esta análise 

confirma uma efetividade político-securitária? Este capítulo subdivide-se nas seguintes partes.  

 A primeira subdivisão apresenta, de maneira panorâmica, as operações desenvolvidas a 

partir dos anos 1990, considerando não apenas aquelas com objetivo de formular novas forças 

de segurança, mas que tocassem os atores envolvidos no setor e capazes de alterar sua 

configuração, como o DDR e o controle de armas leves. Esta categorização é feita a partir das 

próprias formulações do Development Assistance Committe, que reconhecem estas atividades, 

compreendidas muitas vezes como paralelas à RSS, como intrinsecamente conectadas e 

alinhadas (OECD, 2007).  

 A segunda seção do texto traz um panorama sobre a atuação dos membros do DAC 

nestas operações. Qual é sua relevância na formação dos contingentes militares e policiais? E 

quanto às posições de liderança em uma missão? Por exemplo, comandantes do componente 

militar, gerenciadores da atividade policial, líderes diplomáticos etc. Qual é o seu papel no 

tocante às finanças? 

 A terceira seção aborda o exemplo haitiano em suas cinco operações empreendidas entre 

1993 e 2000, e entre 2004 e 2017. Esta subdivisão relata os atores do DAC envolvidos, a saber, 

Estados Unidos, Canadá e França – ainda que em menor proporção –, suas percepções em 

relação ao contexto corrente no Haiti, justificando sua atuação, os projetos empreendidos, e os 

paradigmas de Reforma do Setor de Segurança empreendidos. Cabe ressaltar a presença do 

Brasil na primeira fase de RSS da MINUSTAH, tocando uma faceta do processo compreendida 

como essencial frente aos dilemas deixados após as quatro primeiras missões, mas não 

assumidas por nenhuma das potências envolvidas no processo. 

 

3.1 | As Operações de Paz de RSS  

 A partir dos anos 1990, a ONU passou a atuar com veemência em países assolados por 

conflitos tendo em vista agir em seus respectivos setores de segurança. Todos estes países, que 

serão relatados em seguida, faziam parte da lista de receptores de ODA184, o que reforça a ideia 

 
184 Segundo a lista de 2020 do DAC, na verdade, todos os países que foram alvos de missões de Reforma do Setor 

de Segurança, seguem até hoje como receptores de Official Development Assistance. 
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de que eles não teriam se desenvolvido até então por conta destas instabilidades, que minavam 

suas capacidades, sendo vital, a partir de então, uma ação voltada para garantir que o que 

sabotava a ajuda prestada fosse solucionado. 

Dentro do espectro das peace operations, de forma geral, foi exatamente no início dos 

anos 1990 que a ONU se envolveu, ainda que indiretamente, na RSS através da ONUSAL – 

Missão de Observação das Nações Unidas em El Salvador –, que entre julho de 1991 e abril de 

1995 teve autorização do Conselho de Segurança para monitorar o cumprimento dos acordos 

assinados entre o governo de El Salvador e a Frente Farabundo Martí para Liberação Nacional 

após uma década de guerra civil (SECURITY COUNCIL, 1991)185. Entre muitos pontos, esses 

acordos previam a criação de uma nova força policial e reforma do setor judiciário, mas a ONU 

não executou nenhum papel a não ser observar a ação salvadorenha frente às promessas feitas. 

Não houve assistência de caráter técnico, financeiro e nem de pessoal – seja militar, policial ou 

civil – para esta empreitada. 

 Partindo do geral para o particular, de todas as operações de paz186 já implementadas 

pelas Nações Unidas, vinte e oito têm – ou em algum momento tiveram –, em seus mandatos 

originários, a atuação direta em Reforma do Setor de Segurança, em seu sentido mais geral: “o 

processo político e técnico de melhorar a forma como a segurança humana e do Estado são 

providas, geridas e fiscalizadas” (DCAF, 2017, p. 2).  

  

 
185 A ONUSAL foi estabelecida pela resolução 693 (1961) e teve seu mandato renovado duas vezes por meio da 

resolução 729 (1991) e a resolução 832 (1993), durando até 1995 e tendo como seu principal objetivo o 

cumprimento dos Acordos de Paz de Chapultepec (1992), que incluíam diversas temáticas na área de segurança, 

como a redução e reformulação das Forças Armadas, o controle civil-militar, a desmobilização de antigas forças 

responsáveis por múltiplas violações dos direitos humanos durante a guerra civil e, principalmente, a criação da 

Polícia Nacional Civil prevista no capítulo 2 do acordo: “um novo corpo, com uma nova organização, novos 

quadros, novos mecanismos de formação e adestramento e nova doutrina” (EL SALVADOR, 1992). 
186 O Departamento de Operações de Paz registra, atualmente, o total de 71 operações sob sua liderança ao longo 

da história das Nações Unidas, estando 13 ainda em curso. Fonte: https://peacekeeping.un.org/en/past-

peacekeeping-operations. 

https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
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Tabela 1: Operações de Paz com RSS inclusa em seus mandatos187188 

Operação Início-Fim 

Operação das Nações Unidas na Somália II (UNOSOM II) Março/1993 – Março/1995 

Missão de Observação das Nações Unidas na Libéria (UNOMIL) Setembro/1993 – Março/1995 

Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMIH) Setembro/1993 – Junho/1996 

Missão de Assistência das Nações para Ruanda (UNAMIR) Outubro/1993 – Março/1996 

Missão de Observadores das Nações Unidas no Tadjiquistão (UNMOT) Dezembro/1994 – Maio/2000 

Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola III (UNAVEM III) Fevereiro/2005 – Junho/1997 

Missão das Nações Unidas na Bósnia e Herzegovina (UNMIBH) Dezembro/1995 – 

Dezembro/2002 

Missão de Suporte das Nações Unidas no Haiti (UNSMIH) Julho/1996 – Julho/1997 

Missão de Observação das Nações Unidas em Angola (MONUA) Junho/1997 – Fevereiro/1999 

Missão de Transição das Nações Unidas no Haiti (UNTMIH) Agosto/1997 – 

Dezembro/1997 

Missão da Polícia Civil das Nações Unidas no Haiti (MIPONUH) Dezembro/1997 – 

Março/2000 

Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINURCA) Abril/1998 – Fevereiro/2000 

Missão de Observação das Nações Unidas em Serra Leoa (UNOMSIL) Julho/1998 – Outubro/1999 

Missão de Administração Interina das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK) Junho/1999 – Atual 

Missão das Nações Unidas em Serra Leoa (UNAMSIL) Outubro/1999 – 

Dezembro/2005 

Administração de Transição das Nações Unidas no Timor-Leste (UNTAET) Outubro/1999 – Maio/2002 

Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUC) Novembro/1999 – Junho/2010 

Missão de Suporte das Nações Unidas no Timor-Leste (UNMISET) Maio/2002 – Maio/2005 

Missão das Nações Unidas na Libéria (UNMIL) Setembro/2003 – Março/2018 

Operação das Nações Unidas na Costa do Marfim (UNOCI) Abril/2004 – Maio/2017 

Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH) Junho/2004 – Outubro/2017 

Missão das Nações Unidas no Burundi (ONUB) Junho/2004 – Dezembro/2002 

Missão das Nações Unidas no Sudão (UNMIS) Março/2005 – Julho/2011 

Missão Integrada das Nações Unidas no Timor-Leste (UNMIT) Agosto/2006 – 

Dezembro/2012 

Missão de Estabilização da Organização das Nações Unidas na República 

Democrática do Congo (MONUSCO) 

Julho/2010 – Atual 

Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS) Julho/2011 – Atual 

Missão de Estabilização Multidimensional Integrada das Nações Unidas no 

Mali (MINUSMA) 

Março/2013 – Atual 

Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas na República 

Centro-Africana (MINUSCA) 

Abril/2014 – Atual 

Fonte: https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations 

     https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0 

 
187 Dentre essas operações cinco seguem em curso, mas apenas quatro praticando a Reforma do Setor de Segurança. 

A UNMIK, embora ainda em atuação, já concluiu sua tarefa de construção de uma força policial “verdadeiramente 

multiétnica, competente, imparcial, respeitadora dos padrões de direitos humanos, que teria o monopólio da 

imposição da lei” (CADY, 2003, p. 72), além do DDR via incorporação dos ex-membros do Kosovo Liberation 

Army (KLA) – Exército de Liberação do Kosovo, em tradução própria – no Kosovo Protection Corps (KPC) – 

Corpo de Proteção do Kosovo, em tradução própria – e apreensão de armas leves, a fim de gerar um ambiente 

estável na região. A UNMIK também incluiu medidas para o desenvolvimento do aparato de justiça, que segue 

sendo praticada até hoje. 
188 Esta tabela não inclui operações de caráter civil ou político também sob comando do Departamento de 

Operações de Paz. 

https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0
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Ao publicar em 2007 o material “Recent Experience of UN Integrated Missions in 

Security Sector Reform (SSR): Review and Recommendations”189  o DCAF destaca que a ampla 

maioria das operações que se desenrolaram ao longo dos anos 1990 dentro desta temática não 

incluíam o termo “setor de segurança” em seus mandatos de maneira direta, ainda que 

exercessem atividades que incluíssem atores do setor, como a DDR e o controle de armas leves. 

De fato, apenas em 2002, na renovação de mandato da UNAMSIL o setor de segurança foi 

mencionado como tal em uma resolução: 

“(...) o desenvolvimento das capacidades administrativas do governo de Serra Leoa, 

particularmente uma força policial efetiva e sustentável, exército, sistema penal e 

judiciário independente, é essencial para a paz e desenvolvimento no longo prazo, e 

portanto impulsiona o Governo de Serra Leoa, com assistência dos doadores e da 

UNAMSIL, em acordo com seu mandato a acelerar a consolidação da autoridade civil 

e serviços públicos ao redor do país, e fortalecer a efetividade operacional do setor de 

segurança” (SECURITY COUNCIL, 2002, p. 2). 

Na visão do Development Assistance Committee, todavia, embora muitos possam 

enxergar tais atividades apenas como antecessoras do processo de reforma, elas são 

intrinsecamente ligadas. Segundo o Comitê, a Reforma do Setor de Segurança precisa de uma 

perspectiva integrada tendo em vista evitar vácuos causadores de insegurança em países recém-

saídos de conflitos. O DDR, por exemplo, compartilha um objetivo em comum com a RSS, que 

é a reestruturação de forças de segurança. Dentro do cenário do peacebuilding, é essencial para 

o sucesso das reformulações securitárias que processos de desmobilização e reinserção 

reintegrem de maneira efetiva ex-combatentes. Sem o trabalho inicial da primeira atividade, se 

torna muito difícil a implementação da reforma de modo geral (OECD, 2007). 

 Do mesmo modo a execução do controle de armas leves e sua retirada das mãos de civis 

está intimamente ligado com os dois processos anteriores, e precisa operar com um timing 

preciso, pois “as pessoas estarão indisponíveis a render suas armas enquanto ainda estiverem 

em perigo de grupos armados e na ausência de efetiva provisão de segurança” (OECD, 2007, 

p. 106). Além destas, a justiça de transição também é citada como uma destas atividades, que 

segundo o Comitê, são basilares para um bom processo de Reforma, operando, portanto, a partir 

de uma lógica de continuidade. 

 O caso da UNOMSIL - Missão de Observação das Nações Unidas em Serra Leoa – e 

sua continuidade reforçam este ponto. A operação de um ano em 1998 teve como foco inicial, 

via resolução 1181 (1998), monitorar o desarmamento e a desmobilização de ex-combatentes 

 
189 Experiência Recente das Missões Integradas da ONU em Reforma do Setor de Segurança (RSS): Revisão e 

Recomendações, em tradução própria. 
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no país, sendo essencial para atividade da UNAMSIL que a sucedeu em outubro de 1999, uma 

operação maior e ainda mais incisiva (SECURITY COUNCIL, 1999). 

 A MINURCA - Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana –, que 

funcionou entre 1998 e 2000, trabalhou com a supervisão e o controle das armas recuperadas 

via desarmamento e com uma versão embrionária do que seria a Reforma do Setor de Segurança 

na MINUSCA - Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas na República Centro-

Africana – a partir de 2014. Enquanto a primeira operação tinha a função de “assistir na 

coordenação com outros esforços internacionais em um programa de treinamento policial de 

curto prazo e em outros esforços de construção de capacidade da polícia nacional, e prover 

conselho na reestruturação da polícia nacional e forças policiais especiais” (SECURITY 

COUNCIL, 1998), a segunda desenvolveu um programa mais amplo a partir das bases lançadas 

que envolve: conselhos técnicos e estratégicos, coordenação da assistência e do treinamento 

internacional e reestruturação das forças de segurança190. 

 A UNOMIL – Missão de Observação das Nações Unidas na Libéria – auxiliou a 

desmobilização e desengajamento de forças, assim como controle de armas, lançando bases 

para  a UNMIL – Missão das Nações Unidas na Libéria que teve como uma de suas funções 

“assistir a reforma da segurança nacional, incluindo o treinamento da polícia nacional e a 

formação de uma nova e reestruturada força militar”191. 

 Estes são alguns exemplos, mas existem os casos em que apenas a prática de uma dessas 

atividades foi considerada pelas Nações Unidas como suficientes para estabilizar o setor de 

segurança, ou não teve continuidade por dificuldades de implementação local, como a 

UNAMIR – Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda –, a UNMOT – Missão de 

Observadores das Nações Unidas no Tadjiquistão – e a UNAVEM III – Missão de Verificação 

das Nações Unidas em Angola III. 

 

3.2 | Panorama da participação dos Membros do DAC       

 Existem duas formas possíveis de colaboração em operações de paz, sejam elas focadas 

em reforma do Setor de Segurança ou não: a contribuição de pessoal ou a contribuição 

financeira. 

 
190 Fonte: https://minusca.unmissions.org/en/security-sector-reform. 
191 Fonte: https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmil. 

https://minusca.unmissions.org/en/security-sector-reform
https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmil
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 A contribuição dos países membros das Nações Unidas com militares e policiais, 

segundo a própria organização, resulta em componentes para as operações mistos, vindos de 

países grandes e pequenos, ricos e pobres. De fato, as operações de paz contam com um corpo 

multicultural, todavia, como destacam Boutton e D’Orazio (2019), quando a partir dos anos 

1990 a demanda por capacetes azuis aumentou, a composição tanto das tropas quanto dos 

efetivos policiais passou a ter um perfil específico: nacionais de países em desenvolvimento, de 

renda baixa ou média, com certa experiência em conflito, sendo a grande maioria até mesmo 

elegível para ODA. Os autores destacam que entre 1988 e 1994 a maior parte destes países 

participava pela primeira vez de uma operação de paz, e sua presença se multiplicou 

massivamente desde então, formando um padrão. Entre os dez maiores contribuidores de tropas 

entre 1990 e 2015, apenas um país membro do DAC aparece como concessor intensivo de 

pessoal: a França. 

 

Tabela 2: Maiores contribuidores de tropas, 1990-2015 

País Pessoal total 

Paquistão 153,888 

Bangladesh 149,278 

Índia 118,234 

Nigéria 67,786 

Nepal 65,593 

Gana 57,761 

Jordânia 56,234 

Etiópia 53,943 

França 40,383 

Egito 39,106 

Fonte: BOUTTON & D’ORAZZIO, 2019 

 

 Este padrão está presente nas operações de Reforma do Setor de Segurança, mas a 

análise da formação dos contingentes destas operações demonstra que os membros do DAC, 

ainda que geralmente em pequenos contingentes, estão presentes com componentes militares 

e/ou policiais em todas as vinte e oito missões destacadas na seção anterior. É importante notar, 

todavia, que na ampla maioria dessas operações – vinte e quatro das vinte e oito – algum destes 

países exerceu função de liderança: Representantes Especiais do Secretário-Geral – Special 

Representative of the Secretary General –, Comandantes do componente militar – Force 
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Commanders –, Chefe da Polícia – Police Commissioner192 –, entre outras funções tanto 

diplomáticas quanto táticas.  

 

Tabela 3: Membros do DAC em posição de liderança em operações de RSS 

 

 

Fonte: https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations 

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0 

 

 
192 O papel da chefia da polícia em uma operação de paz é primordial para a prática de Reforma do Setor de 

Segurança pelo fato de que é a UNPOL – United Nations Police; Polícia das Nações Unidas em tradução própria 

– que executa assistência técnica, treinamento, mentoria e demais programas institucionais relativos à polícia 

nacional dos países alvos da reforma. 

Operação País membro do DAC 

 UNOSOM II Estados Unidos e Irlanda 

UNOMIL -  

UNMIH Estados Unidos, Canadá, França 

UNAMIR Canadá e Áustria 

UNMOT Alemanha, Dinamarca 

UNAVEM II Reino Unido 

UNMIBH Estados Unidos, Noruega, França, Alemanha, Reino 

Unido, Irlanda, Finlândia, Dinamarca 

UNSMIH Canadá, França 

MONUA - 

UNTMIH Canadá, França 

MIPONUH França 

MINURCA - 

UNOMSIL - 

UNMIK Estados Unidos, Noruega 

UNAMSIL Reino Unido 

UNTAET Nova Zelândia, Japão, Canadá 

MONUC Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, França, 

Portugal, Suécia 

UNMISET Japão 

UNMIL Estados Unidos, Reino Unido, Austrália 

UNOCI França 

MINUSTAH Estados Unidos, França 

ONUB Canadá 

UNMIS Países Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, 

Dinamarca, Alemanha 

UNMIT Dinamarca, Portugal, Nova Zelândia, Austrália 

MONUSCO Estados Unidos, Austrália 

UNMISS Nova Zelândia 

MINUSMA Reino Unido, Suécia 

MINUSCA Estados Unidos, Canadá, França  

https://peacekeeping.un.org/en/past-peacekeeping-operations
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0
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 A análise desta presença pode apontar para uma perspectiva geográfica da RSS em 

termos de prioridades estratégicas e percepções de ameaça por parte dos doadores em seus 

entornos ou tradicionais áreas de influência. Auxiliar estes países em segurança poderia 

significar também impedir que estes dilemas transbordassem para suas fronteiras em forma de 

ameaças transnacionais. Algumas destas questões geográficas, por exemplo, se mostram 

marcantes para a presença dos países membros nas operações. A Missão das Nações Unidas na 

Bósnia e Herzegovina (UNMIBH) foi a operação em que os países membros do DAC 

exerceram maior quantidade de cargos de liderança, sendo um dos motivos possíveis o fato de 

serem os mais próximos geograficamente da zona de conflito, sendo os maiores afetados por 

sua não resolução. A estabilização da região não era um interesse apenas na esfera do DAC, 

mas uma prioridade também para a União Europeia e a OTAN.  

Nas três operações instauradas no Timor-Leste, a constante presença em termos tanto 

de liderança quanto de pessoal de Austrália, Nova Zelândia e Japão reafirma a tendência de 

prioridade à região da Ásia e do Pacífico. Em primeiro lugar, é uma opção estratégica para 

mitigar ao máximo a influência chinesa na região; em segundo lugar, a manutenção da 

estabilidade na região influencia diretamente os fluxos migratórios para estes países em virtude 

da proximidade geográfica. Embora o Japão possua também objetivos globais marcados pelo 

crescimento de suas relações com a África, a Austrália tem no Pacífico Sul prioridade expressa 

através do Pacific Step-Up193.  

A França exerceu cargos de liderança em grande parte das operações em solo de suas 

antigas colônias: chefiou a polícia nas cinco operações no Haiti, esteve presente também na 

Costa do Marfim, no Congo e segue liderando a polícia na República Centro-Africana por meio 

do General de Divisão Pascal Champion. O Reino Unido também foi presente em antigas 

colônias como Serra Leoa e Sudão. O Canadá, ainda que não tenha exercido função colonial, 

expressa seus interesses como middle-power (ALBUQUERQUE, BARRETO, 2019) atuando 

em operações tanto em regiões de interesse geográfico, como o Haiti e o Pacífico, quanto em 

outras demais localidades. 

 
193 O Pacific Step-Up – Um Passo Adiante no Pacífico, em tradução própria – é uma iniciativa australiana tendo 

em vista aumentar o engajamento do país com o que o seu Department of Foreign Affairs and Trade - 

Departamento de Negócios Estrangeiros e Comércio, em tradução própria – chama de “família do Pacífico”, 

promovendo valores como a prosperidade econômica, segurança comum, a questão climática e de sustentabilidade, 

e estabelecendo parcerias estratégicas e até mesmo disponibilizando ajuda econômica a estes parceiros. Fonte: 

www.dgat.gov.au/geo/pacific/Pages/the-pacific. 

http://www.dgat.gov.au/geo/pacific/Pages/the-pacific
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A grande contribuição dos membros do DAC, todavia, vem pela via financeira. O 

padrão de contribuidores para o orçamento das operações de paz se altera drasticamente: entre 

os dez maiores doadores, oito são membros do Comitê. Só os Estados Unidos foram 

responsáveis, entre 1990 e 2015, por 28,4% de todo o montante concedido para as atividades 

durante o período. Apenas Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, 

Canadá e Espanha são responsáveis por mais de 70% do orçamento total no período. 

 

              Tabela 4: maiores doadores financeiros para operações de paz, 1990-2015 

País % do orçamento 

Estados Unidos 28.4 

Japão 10.8 

França 7.2 

Alemanha 7.1 

Reino Unido 6.7 

China 6.6 

Itália 4.4 

Rússia 3.1 

Canadá  2.9 

Espanha 2.9 

Fonte: BOUTTON & D’ORAZZIO, 2019 

 

 Estes números sugerem uma prática dos países membros do Comitê antes mesmo de 

atividades voltadas para segurança serem inseridas como ajuda oficial, segundo os ditames da 

OCDE e sugerem um amplo debate interno para que programas e ações para contextos de 

fragilidade se tornassem ODA. A própria organização explicita que a discussão entre os 

membros do DAC acerca da elegibilidade de ações na temática denominada “conflito, paz e 

segurança” que se iniciou nos anos 1990 foi longa (OECD, 2001) e teve seu ponto alto apenas 

em 2016194, mas segue em evolução.  

 O critério básico para o enquadramento dentro da ODA, desde os anos 1960, foi que a 

ajuda deveria ser direcionada a países em desenvolvimento específicos para promoção do 

 
194 Em 18 e 19 de fevereiro de 2016, a agenda acerca das atividades de paz e segurança passou por uma 

modernização e por um processo de maior uniformização de suas regras. Deste encontro surgiu a publicação do 

ODA Casebook on Conflict, Peace and Security Activities (2017) – Livro de Casos do AOD sobre Conflito, Paz e 

Segurança, em tradução própria. Este trabalho foi uma atualização do Casebook de 2007, levando em consideração 

todas as alterações que a ODA passara nas últimas décadas, levando em conta novos critérios de elegibilidade. 
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desenvolvimento econômico e bem-estar social. A grande questão é que os membros do DAC 

já proviam assistência internacional para operações de paz e demais pautas de segurança 

internacional195, mas eram consideradas dentro do conceito de Other Official Flows196 (OOF). 

O valor de 0,7% do PIB acordado que deveria ser direcionado para ODA não incluía esses 

fluxos, por isso nos anos 1990 com a mudança nos paradigmas de segurança e o reconhecimento 

cada vez maior da conexão entre um ambiente pacífico e o almejado crescimento econômico 

os Estados-membros passaram a discutir as regras de elegibilidade de ODA (OECD, 2001). 

Esta persistência pode sugerir a vontade de um enxugamento, ainda que leve, dos gastos destes 

países em assistência a países em desenvolvimento. Quanto mais atividades não oficiais fossem 

incluídas nos critérios de oficiais, menores seriam seus gastos. 

 Neste processo de inclusão, o grande debate girava em torno de se a ajuda para a 

temática securitária era ou não direcionada ao desenvolvimento, e isso dividia os países em 

blocos distintos em um contexto de decisão por consenso197. Em 2000 atividades inclusas nas 

operações de peacebuilding das Nações Unidas se tornaram elegíveis para ODA: DDR, 

desminagem, reforma do setor de justiça, a reforma do setor de segurança, entre outros. O 

advento do “11 de setembro” expandiu ainda mais esse debate, incluindo a discussão acerca de 

reformas militares, capacitação civil em assuntos militares, construção de confiabilidade 

regional etc. (OECD, 2001). 

 Apenas em 2006, todavia, chegou-se ao acordo de que 6% das contribuições dos 

Estados-membros do DAC seriam avaliadas como ODA, subindo posteriormente para 7% por 

demanda da Alemanha (HYNES & SCOTT, 2013). Hynes e Scott (2013), todavia, destacam 

que a maior parte do valor destinado às operações ainda permanecia fora do espectro da ODA.  

Atualmente, 15% do valor doado pelos países membros para operações de paz são inseridos no 

critério de assistência oficial (OECD, 2017). Antes deste momento, o DAC considerava o 

montante destinado apenas a atividades securitárias praticadas por pessoal civil, mas deste 

ponto em diante passavam a ser considerados também os valores destinados aos componentes 

policial e militar. 

 
195 Em 2017, no ODA Casebook on Conflict, Peace and Security Activities, foram publicados quarenta e nove 

estudos de caso relatando atividades dentro desta temática já praticadas pelos membros do DAC, o que as 

legitimaria como elegíveis para ODA, e o que aponta para uma intensa prática dos países membros no setor. 
196 Outros fluxos oficiais, em tradução própria. 
197 Segundo o Comitê um dos motivos para esta divisão era a experiência recente de alguns países membros no 

contexto de Guerra Fria, em que a assistência a forças de segurança teve como fim não o desenvolvimento, mas a 

base para as mais variadas violações de direitos humanos, ataques a países vizinhos e uma série de abusos por 

meio do uso da força (OECD, 2001). 
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 Nos dados da organização as atividades voltadas para as atividades voltadas para 

segurança são anexadas sob a nomenclatura “Conflito, Paz e Segurança”198 que inclui as 

seguintes atividades: administração e reforma do setor de segurança; construção da paz civil, 

prevenção e resolução de conflitos; participação em operações de paz; reintegração e controle 

de armas leves199; desminagem em contextos pós-guerra; e a desmobilização e prevenção de 

crianças soldados (OECD, 2018). Os primeiros registros destas atividades como ODA se deram 

em 2004. 

 

3.3 | O Exemplo Haitiano 

 Ainda em 2019, O Haiti se encontrava em sua sexta operação de paz por parte das 

Nações Unidas por meio da United Nations Mission for Justice Support in Haiti200, a 

MINUJUSTH. O país pode ser considerado, dentro dos marcos das operações de paz focadas 

em Reforma do Setor de Segurança, como um dos primeiros laboratórios para a ONU , que 

entre 1993 e 2020 só esteve fora de operação em seu território entre março de 2000 e junho de 

2004, o hiato entre a quarta e a quinta operação empreendidas em solo haitiano. 

  Durante os períodos de peacekeeping operations em atuação, os volumes de ODA 

sempre foram mais altos que o comum, apontando para um comprometimento dos países 

membros do DAC nos projetos de RSS empreendidos no país pela via financeira.  

Figura 3: Gráfico sobre a ODA líquida total para o Haiti 

 

Fonte: Base online de dados do DAC/OCDE 

 
198 Dentro dos registros de ODA do DAC este é um anexo dos investimentos em “Governo e Sociedade Civil”, 

que está sob o grande setor de “Infraestrutura Social e Serviços”.  
199 A nomenclatura utilizada pelo DAC é “SAWL - Small arms and light weapons – control”. 
200 Missão das Nações Unidas para Apoio à Justiça no Haiti, em tradução própria. A operação concluiu seu mandato 

em 15 de outubro de 2019. 
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Segundo o Comitê, a ajuda humanitária também moveu o DAC em direção ao Haiti em 

virtude de catástrofes naturais, por exemplo, o montante de ODA de 1995 inclui também a ajuda 

prestada tendo em vista auxiliar o país a se recuperar das tempestades tropicais de 1994; o de 

2008 se refere aos furacões que assolaram a ilha e as revoltas em torno dos alimentos em abril 

do mesmo ano. Embora não conste no gráfico, a OCDE afirma que a partir de 2010, com a 

incidência do terremoto de janeiro durante o período da MINUSTAH, a assistência, em especial 

a de caráter humanitário, se tornou ainda maior. 

 Neste quesito é importante destacar o papel de Estados Unidos e Canadá, os dois 

maiores doadores para o Haiti, respectivamente, tanto bilateralmente – comparativo com outros 

países –, quanto se forem levadas em conta as transferências de organismos internacionais, 

como o FMI e o Global Fund201. Em termos regionais, o Haiti é o país que mais recebe ajuda 

do Canadá, e ao longo dos anos sempre esteve entre os maiores receptores dos Estados Unidos 

tanto a nível regional, quanto no grupo dividido por renda. A França, como será demonstrado, 

sempre esteve presente nas operações como suporte, e ainda que seja financeiramente presente 

no Haiti, não demonstra o mesmo nível de envolvimento que EUA e Canadá202. Ambos os 

países “são os dois principais doadores e atores em RSS no Haiti” (MOBBEK, 2007, p. 119). 

 Apesar de levar em consideração este tipo de ajuda voltada para auxiliar pessoas em 

situações calamitosas, e o crescimento da sua participação na ODA, sem levá-la em conta, os 

valores prestados ao Haiti nos anos de desdobramento de peace operations continuariam sendo 

superiores aos anos convencionais. Isto, sem levar em conta os valores investidos nas operações 

especificamente, que só passaram a ser inseridos dentro do conceito de assistência oficial a 

partir de 2006, como já mencionado. 

 O trabalho subdivide a Reforma do Setor de Segurança em duas fases: a primeira, de 

1993 a 2000, e a segunda, entre 2004 e 2017. Segundo Finazzi (2016), nas primeiras quatro 

operações os países doadores tiveram foco principal nas instituições, e a quinta missão adotou 

 
201 Fundo Global, em tradução própria. É uma organização financeira criada tendo em vista prover recursos para a 

prevenção e tratamento de AIDS, Malária e Tuberculose. Segundo dados da OCDE, foi o nono maior doador para 

o Haiti entre 2007 e 2008. 
202 Segundo os levantamentos do DAC/OCDE, Banco Mundial, USAID e CIDA, durante o período da 

MINUSTAH (2004-2017) Estados Unidos e Canadá chegaram a representar juntos 93% de toda ajuda 

internacional oficial destinada ao Haiti, no ano de 2005. Os únicos anos em que a contribuição agregada dos dois 

países foi menor que 50% do total de toda assistência prestada foram 2013, 2014 e 2016, nos quais somaram 41%, 

41% e 44%, respectivamente. A França está entre os maiores doadores para o Haiti do DAC, mas sua contribuição 

não é tão expressiva quanto a de EUA e Canadá.  
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uma abordagem mais holística, focando também em atores paraestatais, em resposta ao contexto 

herdado pelas anteriores. 

A UNMIH, estabelecida via Resolução 867 (1993), tinha como objetivo duplo a 

modernização das Forças Armadas – que acabou abolida –, em termos de capacidade e 

formação, e a criação de uma nova força policial. A UNSMIH, a UNTMIH e a MIPONUH, 

estabelecidas respectivamente pela Resolução 1063 (1996), 1123 (1997) e 1141 (1997), tinham 

como prioridade central a Polícia Nacional do Haiti (PNH), buscando o aumento de seu efetivo 

e capacidade. As três resoluções têm como pontos comuns a defesa do ownership por parte do 

Haiti – sem deixar claro quem era o Haiti que seria ouvido na execução da RSS –, e o papel 

central da Polícia Civil da ONU na profissionalização e construção de estrutura e capacidade 

da PNH. A partir da resolução 1063 passou a ser reconhecida a necessidade de um 

desenvolvimento paralelo do sistema de justiça com as forças provedoras de segurança.  

Quanto à presença dos membros do DAC, a UNMIH contava em seu contingente com 

representantes de Áustria, Canadá, França, Irlanda, Países Baixos, Nova Zelândia e Estados 

Unidos. As três demais contaram apenas com representantes de Canadá, França e Estados 

Unidos, países que também ocuparam posições-chaves em cada operação e que se mostraram 

envolvidos e afetados pela instabilidade do Haiti, em especial os EUA. 

A MINUSTAH, por fim, estabelecida via Resolução 1542 (2004), enxerga o contexto 

social do Haiti, apesar dos esforços em segurança empreendidos por anos, como uma ameaça à 

paz regional, e a reestruturação e reforma da PNH como centrais para amenizar tais intempéries. 

Apesar disso, todavia, este mandato enxerga a desmobilização de grupos armados no Haiti. Isto, 

na visão expressa pelo Conselho de Segurança, seria feito a partir da Polícia: primeiro, esta 

deveria ser verificada e certificada, sendo livre de todo aquele envolvido em corrupções e 

atividades ilegais, como o tráfico de drogas. A partir disto, essa polícia trabalharia para o DDR 

desses grupos. Como será visto mais a fundo, o contexto presente no Haiti de 2004 não permitiu 

que a ordem ocorresse exatamente desta maneira. O mandato da MINUSTAH explicita a adesão 

das novas agendas: Paz, Mulher e Segurança, a PoC – Proteção de Civis. 

Esta operação contou em seu contingente militar e policial com representantes dos 

seguintes países membros do DAC: Noruega, Espanha e Suécia, além dos tradicionalmente 

dedicados ao Haiti, Canadá, França e Estados Unidos203. Esta operação contou, todavia, com a 

 
203 A MINUSTAH também contou com a contribuição de militares da Coreia do Sul, compondo o efetivo militar, 

mas o país só se tornou membro do DAC em 2009. 
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participação ativa do Brasil no processo de Reforma do Setor de Segurança, em seu sentido 

mais amplo, que embora não seja membro nem do DAC nem da OCDE, de forma geral, foi 

essencial no vácuo deixado pelas primeiras quatro operações. 

 

3.3.1 | 1993-2000 

 O Haiti, apesar de ter sido a primeira colônia do continente a se tornar independente em 

1804, sempre teve em seu contexto conflitos e instabilidades, de modo que teve o seu primeiro 

processo democrático de eleição apenas em 1957, fato que só voltou a se repetir em 1990. Entre 

estes trinta e quatro anos o país foi autoritariamente conduzido pelos presidentes popularmente 

conhecidos como Papa Doc e Baby Doc204. Quando enfim o padre Jean-Bertrand Aristide foi 

eleito em 1990, logo em 1991 sofreu um golpe militar205. Um dos atores mais importantes no 

contexto de instabilidade democrática eram as Forces Armées d’Haiti206, que governaram 

autoritariamente entre 1986 e 1990, e foram responsáveis pelo golpe ao governo Aristide. 

 Neste contexto as Nações Unidas, com forte influência dos Estados Unidos 

implementaram entre 1993 e 2000 quatro operações de paz direcionadas diretamente ao setor 

de segurança haitiano: a UNMIH (setembro/1993-julho/1996), UNSMIH (julho/1996-

julho/1997), UNTMIH (agosto/1997-dezembro/1997) e a MIPONUH (dezembro/1997-

março/2000)207. Estas operações tocaram de pontos desde a reformulação de aparatos, 

desmobilização de forças, mas seu foco era, conforme seus mandatos a formação e 

desenvolvimento da Police Nationale d’Haiti208, a PNH, fundada em 12 de junho de 1995 sob 

mandato da primeira missão de manutenção da paz.  

 A Missão das Nações Unidas no Haiti, sancionada em setembro de 1993 e encerrada em 

junho de 1996 deu a tônica das intervenções que se sucederiam no país. Segundo a resolução 

867 do Conselho de Segurança a escalada da violência motivada por questões políticas 

tornariam necessária a presença internacional, diplomaticamente requerida pelo governo local, 

 
204 Como Papa Doc e Baby Doc ficaram conhecidos François Duvallier, que governou o Haiti entre 1957 e 1970, 

e seu filho Jean-Claude Duvallier, que o sucedeu entre 1971 e 1986. 
205 O gole sofrido por Aristide foi posto em prática pelo general Raoul Cedras, oficial escolhido pelo presidente 

como comandante das Forças Armadas. 
206 Forças Armadas do Haiti, em tradução própria. 
207 Estas operações, embora estabelecidas através de diferentes mandatos, funcionaram de maneira contínua, sob 

o mesmo planejamento por parte dos doadores internacionais. O período estabelecido entre 1993 e 2000 se tratou 

de um projeto único que contou com fases distintas: observação, avaliação de capacidades e necessidades, 

elaboração de um programa – o Haitian Police Development Plan (1997), Plano De Desenvolvimento da Polícia 

Haitiana, em tradução própria – e execução. 
208 Polícia Nacional do Haiti, em tradução própria. 
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tendo em vista implementar as medidas previstas no Governors Island Agreement209 de 

modernização das Forças Armadas e de criação de uma força policial nacional (SECURITY 

COUNCIL, 1993)210. Em 1994 a ONU autorizou, em apoio a UNMIH, a ação de uma segunda 

força multinacional destinada a auxiliar no afastamento dos líderes militares e 

reestabelecimento da ordem democrática, ação esta que ficou conhecida como a Operação 

Uphold Democracy211. 

 Os Estados Unidos, principal doador do DAC, o primeiro país a demandar a inserção de 

atividades no setor de segurança ao Comitê, foi também o maior defensor de uma ação em solo 

haitiano. Mônica Herz (2002) identifica conexão íntima entre a intervenção de 1994 e a pauta 

migratória. Segundo a autora, a partir dos anos 1980 os conflitos dentro dos países da América 

Central deslocaram grandes contingentes populacionais para os Estados Unidos, sendo o caso 

haitiano considerado uma ameaça no período212. Em suas próprias palavras: 

“o problema gerado pelo fluxo de migrantes haitianos foi uma variável relevante para 

que se tomasse a decisão de intervir militarmente naquele país e tornou-se um tema 

importante da campanha eleitoral que levaria Clinton à Casa Branca.213 O 

estabelecimento de um governo constitucional no Haiti permitia aos Estados Unidos 

recusar aos haitianos o status de refugiados ou exilados” (HERZ, 2002, p. 95) 

O Canadá, maior apoiador das ações acerca do Haiti depois dos EUA, também possuía, desde 

os anos 1960, um largo fluxo de imigrantes haitianos, tanto refugiados quanto migrantes 

econômicos, que se direcionavam principalmente para Quebec (BARANYI, 2011). 

 
209 O Governors Island Agreement – Acordo da Ilha dos Governadores, em tradução própria – foi um acordo 

assinado entre Jean Bertrand Aristide e Raoul Cedras 3 de julho de 1993 em Nova York tendo em vista restaurar 

o regime democrático no Haiti, com mediação dos Estados Unidos. O acordo previa o retorno de Aristide ao país 

em 30/10/1993 e a retomada de seu cargo, o estabelecimento de um Primeiro-Ministro, o retorno da atividade 

parlamentar, o fim das sanções econômicas impostas pela comunidade internacional ao Haiti, e o início da 

assistência internacional para a modernização das FAd’H e criação da Polícia (HAITI, 1993). 
210 A UNMIH foi sancionada em 1993 concomitante a um efetivo militar de apoio – a Multinational Force (MNF), 

Força Multinacional, em tradução própria –, com objetivo de restaurar a ordem democrática no Haiti. As 

autoridades militares, todavia, não aderiram ao mandato nem às medidas prevista no acordo assinado em Nova 

York, e a operação foi impedida de acontecer. A ONU impôs um embargo ao Haiti de óleo e armas, que foi feito 

valer pela MNF. 
211 A Operação Uphold Democray foi uma versão reduzida da MNF, em que os líderes do antigo componente de 

28 nações entraram no Haiti para restaurar o governo de Aristide. 
212 Segundo Phillipe R. Girard (2004), em 1992 o Haiti era o sétimo maior emissário de imigrantes ilegais para os 

Estados Unidos, em uma lista que não contemplava só países do continente americano, mas de todo o mundo. 

213 O New York Times, logo após a eleição de Clinton, ressaltou o abandono do discurso de campanha em oposição 

às medidas restritivas aos imigrantes haitianos por parte do então presidente Bush. Bill Clinton durante a corrida 

eleitoral declarou que daria suporte aos refugiados e que facilitaria seu processo de pedido de asilo político. Este 

fato teria gerado no Haiti uma grande movimentação para a construção de barcos tendo em vista abandonar o país. 

Logo após eleito, todavia, Clinton declarou que todo aquele que tentasse chegar aos Estados Unidos por via 

marítima seria reconduzido à ilha e que as políticas de migração seriam endurecidas nos EUA (SCIOLINO, 1993). 
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Na prática, todavia, esta realidade estava imbuída em uma fala voltada para dilemas 

securitários. Thiago Rodrigues (2013) defende que na virada dos anos 1980 para os anos 1990 

o discurso de legitimação das intervenções estadunidenses no continente americano foi alterado 

por meio da apresentação do narcotráfico como o novo inimigo. Segundo o autor, em 8 de abril 

de 1986 o presidente Ronald Reagan assinou uma National Security Decision Directive214 

intitulada “Narcóticos e Segurança Nacional” (NSDD-221). Inicialmente o documento era 

privado, contudo hoje pode ser acessado parcialmente. Para o autor, esta parcela é suficiente 

para compreender o seu teor: além das ameaças já existentes na América Latina, o narcotráfico 

passava a ser contado como um elemento de risco, definido explicitamente como uma ameaça 

à segurança nacional dos Estados Unidos215. 

 Embora as migrações tenham sido um dos resultados da instabilidade democrática que 

mais afetou os Estados Unidos no período, foi o narcotráfico o principal motor discursivo 

utilizado pelos EUA para incentivar uma ação em solo haitiano, dita essencial não somente para 

o Haiti, mas para a segurança americana. Três meses antes da operação, denúncias por parte de 

oficiais diplomáticos dos EUA acusavam os líderes militares haitianos de envolvimento direto 

com o narcotráfico, em parceria com os carteis colombianos de Cali e Medelín216. A matéria já 

indicava a defesa por parte da classe política de uma intervenção para restaurar o governo 

democrático de Aristide (SCIOLINO, 1993). 

 Este contexto promoveu a primeira operação de paz no Haiti, e abriu portas para as 

demais. A UNMIH teve como objetivo reestabelecer o regime democrático e fundar uma força 

policial, e, inicialmente, teve a função também de lidar com a modernização das FAd’H; as 

demais tiveram como foco exclusivo dar continuidade ao trabalho iniciado na PNH. De forma 

 
214 A NSDD é um documento que lança prioridades e diretrizes de política externa e de defesa; possui caráter 

confidencial e pode ser assinado pelo presidente sem aprovação prévia do Congresso. 
215 Segundo Feitosa e Pinheiro (2012, p.70 apud RODRIGUES, 2013, p. 123), todavia, outro segmento dos 

militares e o próprio Pentágono – tradicionalmente contrário ao engajamento das FFAA no combate ao crime – 

viram esta como uma oportunidade para redirecionar a classe após o fim da Guerra Fria, visto que o inimigo 

soviético/comunista teria sido vencido. Enquanto este contexto trazia também o temor de corte no orçamento 

militar, o combate ao “narcoterrorismo” se apresentava como uma manutenção nos gastos com as Forças Armadas. 

Segundo Rodrigues (2013), esta argumentação se fortaleceu frente às demais, de modo que, no governo seguinte 

ao de Reagan, a resistência por parte de militares já não fazia tanto eco. 

216 Em 8 de junho de 1994 o New York Times publicou um pequeno artigo intitulado: “U.S. Says Haiti’s Military 

Runs Cocaine” – Estados Unidos dizem que Militares Haitianos Trabalham com Cocaína, em tradução própria. A 

notícia afirmava que os líderes militares haitianos trabalhavam havia quatro anos em parceria com grandes 

traficantes colombianos como um local de escoamento para que drogas chegassem aos Estados Unidos. Estas eram 

informações de diplomatas e outros oficiais estadunidenses, que acusavam diretamente o presidente em exercício 

General Raoul Cedras de estar diretamente envolvido com os criminosos ou de deixar passar despercebido a 

atividade ilícita. Os oficiais estariam, segundo os informantes, lucrando pequenas fortunas ao fazerem negócios 

com carteis colombianos (FRENCH, 1994).  
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geral, as operações buscaram acessar as bases fundamentais para a RSS, buscando dar atenção 

à toda uma estrutura desfavorável: instituições de governança que tem poder de legislar sobre 

a força, a reformulação dos provedores de segurança, o judiciário e o sistema de correção. O 

foco foi nas instituições de maneira geral, mas nenhuma recebeu tanta atenção quanto a polícia 

(MENDELSON-FORMAN, 2006; FINAZZI, 2016), e esse foi o principal ponto criticado na 

ação da ONU. 

 É essencial destacar que a Polícia Nacional do Haiti foi fruto da desmobilização das 

Forças Armadas do país. Até então militares e polícia não eram duas instituições distintas, mas 

uma só. Segundo Mani (1999), as conhecidas como “forças de segurança” eram formadas pelos 

mesmos homens que apenas trocavam de uniforme conforme a ocasião, e possuíam um longo 

histórico de abuso de poder e violação dos direitos humanos e do regime democrático. Após a 

restauração de seu governo, Aristide decidiu pela desmobilização – abolição – das forças 

militares, diferentemente do que fora acordado em Nova York, tendo como premissa 

exatamente o caráter disruptivo destes atores e afirmando que essa seria a única esperança para 

uma democracia duradoura (MANI, 1999). 

 Tanto no processo de DDR quanto de formação da polícia é notável a participação de 

três membros do DAC: Estados Unidos, Canadá e França. Suas presenças são marcadas, 

primeiramente, pela liderança em cada uma das quatro operações mencionadas. 

EUA e Canadá ocuparam durante o período da UNMIH o posto de Force Commander 

com o Major General americano Joseph Kinzer (janeiro, 1995 – março, 1996) e o Brigadeiro 

General canadense JRP Daigle (março, 1996 – junho 1996). O componente policial, 

responsável por “prover direcionamento e treinamento para todos os níveis da polícia haitiana 

e monitorar a forma como as operações são implementadas” (SECURITY COUNCIL, 1993, p. 

2), foi liderado ao longo de todo o período da missão por canadenses e um francês: o Chefe 

Superintendente canadense Neil Pouliot (julho, 1994 – fevereiro, 1996), seguido pelo Coronel 

francês Philippe Balladur (fevereiro, 1996 – junho, 1996)217. 

Durante a UNSMIH o Brigadeiro-Genral canadense JRP Daigle se manteve no posto 

ocupado na operação anterior entre julho de 1996 e julho de 1997. A liderança da polícia, no 

mesmo período, foi ocupada pelo Coronel francês Robert Pigeyre. Na UNTMIH, durante toda 

 
217 Outras duas figuras chegaram a ocupar as posições em questão quando a UNMIH foi sancionada em 1993: o 

Coronel Gregg Pulley (EUA), como comandante da unidade militar, e o superintendente Jean-Jacques Lemay 

(Canadá), como comissário de polícia, todavia, a operação foi impedida de se instalar, como já dito, pela resistência 

da liderança militar haitiana. 
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sua duração, o posto de Force Commander foi ocupado por mais um General canadense: Robin 

Gagnon; e o comissariado da polícia foi exercido pelo Coronel francês Jean-Claude Laparra. 

Por fim, na MIPONUH, que contava apenas com contingente policial, teve o francês Coronel 

George Gabbardo como Comissário da polícia. 

Além de ocuparem cargos de liderança, estes países participaram diretamente dos 

programas e iniciativas de reintegração de ex-combatentes e formação da PNH, principalmente 

os Estados Unidos. 

O Haiti Demobilization and Reintegration Program218 (DRP) (1997) foi estabelecido 

entre novembro de 1994 e novembro de 1996 tendo em vista desativar as FAd’H e integrar os 

ex-militares à sociedade. Embora tenha tido participação da International Organization for 

Migration219 (IOM), o programa, com custo de cerca de 8.67 milhões de dólares, foi pensado, 

implementado e financiado majoritariamente pelo USAID – via Office of Transition 

Initiatives220 - com o objetivo de oferecer aos antigos integrantes das Forças Armadas 

treinamento e cursos de profissionalização com duração de seis meses em dez áreas 

diferentes221 222.   

A formação da polícia, por sua vez, além de contar com EUA, Canadá e França, contou 

também com a contribuição de outros dois membros do DAC e um que viria a se tornar em 

2009: Japão, Luxemburgo e Coreia do Sul, que fizeram doações a um fundo de apoio das 

Nações Unidas à PNH. Os maiores contribuidores, todavia, intra e extra-DAC, foram os três 

primeiros: os Estados Unidos via International Criminal Investigative Training Program223 

(ICITAP), o Canadá por meio do programa bilateral Royal Canadian Mounted Police224, e a 

França, sem deixar de lado a ação da Polícia Civil da ONU. Só entre 1994 e 1997 os valores 

 
218 Programa de Reintegração e Desmobilização do Haiti, em tradução própria. 
219 Organização Internacional para Migração, em tradução própria. 
220 Escritório de Iniciativas de Transição, em tradução própria. 
221 Mecânica automobilística, elétrica, computadores, soldagem, carpintaria, encanamento, mecânica geral, 

alvenaria, eletrônicos e refrigeração (DWORKEN, MOORE & SIEGEL, 1997). 
222 Havia uma preocupação em reinserir estes ex-combatentes em áreas que não envolvessem o uso da violência, 

mantendo-os afastados principalmente da nova força policial. Embora cerca de 130 ex-oficiais tenham sido 

inseridos inicialmente na PNH em virtude de um vácuo de liderança (HUMAN RIGHTS WATCH, 1997), havia 

um temor de que a Polícia Nacional caísse em descrédito por contar com antigos violadores, ou se desvirtuasse 

dos valores democráticos e de direitos humanos por meio de oficiais tradicionalmente não comprometidos com os 

mesmos. Com o DRP, eles se mantiveram afastados desta atividade, mas ainda assim o programa foi considerado 

um fracasso: os militares ou foram aderidos pela provisão privada de segurança ou se organizaram de maneira 

paramilitar, o mercado negro de armas se multiplicou e fortaleceu novos grupos armados, e gerou um ambiente 

para o golpe dado em Aristide em 2004, força motriz para o estabelecimento da MINUSTAH (FINAZZI, 2016). 
223 No período foi recorrente a acusação de que a CIA fazia parte deste processo de formação de agentes da PNH 

(FINAZZI, 2016). 
224 Polícia Montada Real Canadense, em tradução própria. 
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investidos nesta iniciativa já haviam ultrapassado os 100 milhões de dólares. Até 1999, o 

ICITAP tinha o compromisso de doar 6 milhões de dólares anuais, e até 2002 o RCMP 

transferiria o total de 12 milhões de dólares para a atividade (HUMAN RIGHTS WATCH, 

1997). 

No campo da formação, o programa americano tinha o objetivo de auxiliar o governo 

haitiano em duas fases: a primeira, durou até fevereiro de 1996, assistiu o recrutamento, 

treinamento e emprego da nova polícia; a segunda fase se desenvolveu nos cinco anos 

consecutivos tendo em vista o desenvolvimento institucional da polícia: educação, 

profissionalização, a criação de uma polícia antinarcóticos, segurança de aeroportos, uma 

equipe de operações especiais, além de veículos e demais equipamentos necessários. O 

programa auxiliou também as atividades da CivPol, comandada por comissários franceses entre 

1995 e 2000. Os EUA, majoritariamente, e os demais atores assumiram esta responsabilidade 

até 1998, quando os haitianos assumiram pela primeira vez a liderança no treinamento da 

Polícia Nacional. 

Houve iniciativas específicas para o judiciário e o sistema prisional, baseadas no 

entendimento de que não seria suficiente investir em forças capacitadas para a segurança 

pública local sem o reforço da lei – o estabelecimento do rule of law – e sem um sistema 

prisional capaz de fazer valer a correção do Estado. O ICITAP não treinou apenas a força 

policial, mas também trabalhou com a capacitação de juízes e advogados. O UNDP, em parceria 

com a USAID, financiou o programa de reforma penal, de centros de detenção e de formação 

de agentes penitenciários da Comission on Crime Prevention and Criminal Justice225. Em junho 

de 1995 foi criada a Administration Pénitentiaire Nationale226. O UNDP e a USAID apoiaram 

também o Ministério da Justiça do Haiti em múltiplos projetos próprios de treinamento tanto 

de agentes penitenciários como de promotores de justiça227. O Canadá assumiu grande papel na 

estruturação dos escritórios de 14 tribunais de províncias com infraestrutura e equipamentos. O 

país, em parceria com a Suíça e com o UNDP, proveu fundos para o estabelecimento da 

 
225 Comissão sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, em tradução própria. Comissão funcional das Nações 

Unidas atualmente ligada ao ECOSOC. 
226 Administração Penitenciária Nacional, em tradução própria. A APENA foi estabelecida via decreto pelo 

presidente Aristide em 29 de junho de 1995, sendo parte do Ministério da Justiça e tendo como objetivo formular 

a política do governo em matéria penitenciária, executar as tarefas voltadas para a garantia o controle. 
227 Em 03 de julho de 1995 a ONU em parceria com o USAID promoveu um treinamento para promotores de 

justiça na École de la Magistrature, ministrado por juristas haitianos, alguns deles treinados pela França na 

Academia de Justiça de Bourdeaux. Ao final de 1995 mais de 100 profissionais do direito – juízes e promotores, 

especificamente – haviam sido treinados (ESCOTO, 2009). 
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Comissão Nacional para a Verdade e a Justiça228 em 1995. No final deste ano, o UNDP, a 

USAID e o governo francês patrocinaram um projeto de 2,9 milhões de dólares do governo 

haitiano para reforma de prisões e treinamento de agentes (ESCOTO, 2009). 

Apesar de terem existido esforços nesta direção, estes projetos foram prejudicados por 

dois fatores: o estado calamitoso em que se encontravam quando a operação chegou em solo 

haitiano e a falta de planejamento por parte dos doadores para a reestruturação deste setor, 

diferentemente das ideias acerca da polícia, cujo planejamento já fora estabelecido antes mesmo 

da intervenção ser iniciada (ESCOTO, 2009). 

A forma como a RSS foi implementada nesta primeira fase no Haiti gerou o ambiente 

para o que se deu na MINUSTAH, na verdade, foi parcialmente necessária por gerar o ambiente 

que tornou a MINUSTAH necessária. Três equívocos principais praticados nesta sequência de 

operações empurraram também os doadores do DAC envolvidos a um novo posicionamento, e 

deixaram lições para a missão que se iniciaria em 2004. 

O primeiro equívoco foi o papel excessivo dado à PNH sem uma prática de RSS 

efetivamente holística229. O setor de justiça e o sistema penal não receberam a mesma 

intensidade de investimentos e planejamento que a Police Nationale d’Haiti. Segundo Donais 

(2005), 

“a experiência do Haiti na última metade dos anos 1990 fez muito no que se refere à 

lição básica de reforma do setor de justiça, que é que uma reforma bem-sucedida 

requer progresso sustentado em áreas do setor de justiça, incluindo polícia, o 

judiciário, e o sistema penal. Embora considerável atenção internacional tenha sido 

focada na PNH, muito menos recursos internacionais foram devotados a transformar 

o disfuncional e dilapidado sistema judicial e penal do Haiti (...) Combinadas, essas 

realidades impõem limites reais à habilidade de até mesmo a mais eficiente e bem-

sucedida programa de reforma da polícia de contribuir para a consolidação do império 

da lei” (p. 276) 

O segundo equívoco foi o inegável fracasso do programa de DDR implementado no 

Haiti por aplicarem um processo convencional (DONAIS, 2011), centrado apenas em desarmar 

e reintegrar ex-combatentes das Forças Armadas do Haiti, quando na verdade o país possuía 

um quadro de forças informais composto por inúmeras gangues que, embora definidas como 

 
228 A Commission Nationale de Vérité et de Justice atuou por onze meses (abril/1994 à fevereiro/1996) com o 

objetivo de investigar abusos de direitos humanos praticados nos três anos de governo da junta militar que derrubou 

Aristide. 
229 O discurso das Nações Unidas e dos doadores, de forma geral, apresentava uma perspectiva integrada. Em três 

das quatro resoluções desta subseção a justiça é mencionada como central para a paz duradoura no Haiti. Esta 

coordenação, todavia, não foi presente na prática, que contou com muitas políticas, mas pouca coordenação e 

intencionalidade no processo. 
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criminosas pela comunidade internacional230 por estarem intimamente ligadas ao tráfico de 

drogas e armas, eram legitimadas socialmente pelo povo haitiano por possuir uma forte conexão 

com as favelas urbanas (COCKAYNE, 2009). Essas gangues não foram desarmadas, inclusive, 

o processo se tornou muito mais difícil pois, segundo a Constituição haitiana, a posse de arma 

para legítima defesa era legal. Aliado a isso, os militares não absorvidos pelo programa de 

DDR, se organizaram paramilitarmente ou foram incorporados pelo crescente setor de 

segurança privada.  

O terceiro equívoco notado é um ownership indefinido, logo, mal aplicado. Segundo 

Donais (2011), não havia clareza quanto ao conceito de quem eram os locais. A sociedade 

haitiana não foi ouvida em um processo majoritariamente instaurado por doadores 

internacionais. A apropriação local se restringiu à participação dos agentes envolvidos com a 

provisão de segurança, e de maneira mínima. Para ser efetiva a reforma do aparato securitário 

deveria levar em conta também os consumidores de segurança, as comunidades às quais a 

polícia serve (DONAIS, 2011). Segundo o autor, “o esforço internacional no Haiti prestou 

atenção insuficiente às ligações entre política e polícia, e focou muito especificamente nos 

aspectos técnicos da polícia” (DONAIS, 2005, p. 271). 

Levando em conta o objetivo de eficácia da ajuda prestada, as medidas adotadas não 

foram suficientes para sanar as demandas securitárias do Haiti. Todas as críticas ao processo de 

RSS instaurados neste primeiro momento se referem  a uma postura autoritária por parte dos 

implementadores da reforma, sem levar em conta a realidade completa do Haiti, sem levar em 

conta as demandas da população. Os países, em especial os três membros do DAC que 

assumiram custos e a liderança das operações, estabeleceram, na verdade, um estado de 

dependência e não de emancipação. Enquanto estiveram ali, houve estabilidade, mas após 

retirada, logo um cenário conflituoso se instaurou novamente, e precisaram voltar.  

A verdadeira comprovação do sucesso deste processo vem quando os estrangeiros se 

retiram; quando os interventores saíram do Haiti, o cenário criado não se sustentou, mas 

sucumbiu frente a dilemas estruturais do país não endereçados nos anos anteriores. Com a saída 

das tropas estrangeiras, logo em 2004 o cenário do país voltou ao mais profundo caos, com os 

direitos humanos sendo amplamente violados, assim como princípios democráticos. Isto era 

 
230 A Resolução 1702 (2006) do Conselho de Segurança aborda as gangues como uma ameaça criminosa contra a 

qual a MINUSTAH deveria possuir cada vez mais capacidade de prevenção (SECURITY COUNCIL, 2006). 



127 
 

danoso para o Haiti, mas também para os membros do DAC ao seu redor, pois o cenário de 

instabilidade novamente intensificava os fluxos migratórios aos seus territórios. 

Com este cenário em 2004, foi necessário o emprego da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti. Esta operação chegou ao país de maneira semelhante à UNMIH, todavia 

com uma proposta de atuação distinta, como será visto à frente.  

 

3.3.2 | A MINUSTAH 

Em 29 de fevereiro de 2004 se iniciava no Haiti a ação da Multinational Interim Force 

(MIF), autorizada pelas Nações Unidas via Resolução 1529 (2004), e com participação direta, 

novamente, de Estados Unidos, França e Canadá. Era o começo de uma nova intervenção 

internacional no Haiti de maneira muito semelhante à iniciada em 1993, quando a UNMIH teve 

como facilitadora a Operação Uphold Democracy. O objetivo era estabilizar um conflito civil 

que vinha em escalada desde 2002. A força permaneceu no Haiti até 31 de julho de 2004, mas 

já em junho se preparava para dar lugar à MINUSTAH. 

O contexto vigente neste momento era fruto de disputas políticas que se estendiam desde 

a primeira eleição de Aristide em 1990: os defensores do presidente e do movimento por ele 

liderado, o Lavalas231, viveram em constante confronto com atores oponentes, fazendo uso da 

violência como instrumento político. Segundo Mobbek (2007), a presença da ONU nos anos 

1990 ajudaram na redução da violência institucional e no estabelecimento de eleições, mas, 

apesar de sua ação no Haiti, a instabilidade e a insegurança permaneceram de certo modo, 

crimes políticos continuavam sendo praticados e grupos armados continuaram se formando. 

No final dos anos 1990 e início dos  anos 2000 este quadro se acirrou em meio a disputas 

políticas, suspeitas de fraudes eleitorais232, e ao uso por parte de grupos políticos, tanto os 

 
231 A partir de 1996 Aristide passou a responder pelo Famni Lavalas, fruto da ruptura do partido político 

Organizasyon Politik Famni Lavalas (OPL). 
232 Antes mesmo do fim da MIPONUH o governo de René Préval já enfrentava crise: o legislativo, dividido em 

duas facções, congelou todo o processo decisório no país, e nada era aprovado, nem mesmo o orçamento de ajuda 

internacional destinado ao Haiti. Em 1999 o próprio presidente estabeleceu via decreto um governo provisório de 

transição responsável por convocar novas eleições para o legislativo; elas se deram em maio de 2000. Os grupos 

políticos contrários a Préval não reconheceram a legitimidade dessas eleições e boicotaram o pleito de novembro 

de 2000, que elegeu, com quórum muito baixo, senadores e o ex-presidente Jean Bertrand Aristide foram eleitos. 

A legitimidade da eleição de Aristide também foi indagada, envolvendo até mesmo questionamentos na OEA, o 

que levou os Estados Unidos a suspenderem sua ajuda ao país e bloquearem 615 milhões de dólares em 

empréstimos a ele destinados no Banco Interamericano de Desenvolvimento (HALLWARD, 2004). Os dissidentes 

de Aristide, em manifesto, resolveram sabotar as eleições legislativas programadas para o fim de 2003, de modo 

que quando o mandato parlamentar acabou em janeiro de 2004, o Legislativo se dissolveu e Aristide passou a 

governar o Haiti por meio de decretos. 
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favoráveis a Aristide quanto os contrários, de jovens armados, geralmente de origem pobre e 

pertencentes às favelas urbanas, para seus próprios interesses políticos, grupos que ficaram 

conhecidos como as gangues (MOBBEK, 2007). O arauto deste cenário veio em 2002 quando 

grupos contra Aristide iniciaram, desde a fronteira com a República Dominicana, ataques por 

pequenas vilas no Leste haitiano contra os Lavalas e demais grupos defensores de Aristide, 

reivindicando a retirada do presidente em exercício. Neste tempo a conjugação de forças era a 

seguinte: contra o padre estavam ex-membros das FAd’H, ex-membros da FRAPH233, antigos 

chefes da polícia rural de Duvalier, gangues e a Convergência Democrática; pró-Aristide 

estavam os Lavalas, a PNH – até certo ponto –, algumas gangues e alguns grupos informais. 

De início os grupos contra Aristide tomavam cidades pequenas, mas quando a 

insurgência armada explodiu em Gonaïves, quarta maior cidade do Haiti, em fevereiro de 2004, 

e os dissidentes continuaram ganhando territórios e se aproximando de Porto Príncipe, o cerco 

para o então presidente se fechou. Ao se acercarem da capital, as forças dissidentes ameaçavam 

sitiar a cidade e até mesmo matar Aristide. Neste momento sua segurança era provida por uma 

empresa privada americana, que foi orientada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos 

a não o proteger e nem enviar pessoal adicional requerido por ele. Na manhã de 29 de fevereiro 

de 2004 o então presidente deixou o país rumo à República Centro-Africana e teve seu mandato 

interrompido no segundo ano pela segunda vez (DUPUY, 2005), sendo substituído 

interinamente por Boniface Alexandre, até então juiz na Suprema Corte haitiana. 

No mesmo dia a Multinational Interim Force (MIF) foi autorizada pelas Nações Unidas 

e as tropas de EUA e França se encaminharam para o Haiti. O Canadá diante do estado de risco 

no país, designou forças especiais à ilha no início de fevereiro tendo em vista evacuar seus 

nacionais e proteger interesses do país, além de garantir o aeroporto internacional, e em 29 de 

fevereiro disponibilizou estas tropas à MIF (BARANYI, 2011). A força era composta por 

Estados Unidos, França, Canadá e Chile. 

É importante mencionar o papel de dois atores no acirramento destas dissidências: o 

próprio Aristide e as potências tradicionalmente interessadas no Haiti. O presidente armou 

alguns dos grupos que o apoiavam tendo em vista resistir às insurreições, formando uma força 

independente conhecida como chimères (DUPUY, 2005; NOVAES, 2017). Por outro lado os 

Estados Unidos e o Canadá, principalmente, foram acusados de financiarem e armarem grupos 

opositores à Aristide com o objetivo de desestabilizar sua administração, isto em virtude de 

 
233 Le Front pour l’Avancement et Progres d’Haiti; Frente pelo Avanço e Progresso do Haiti, em tradução própria. 
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políticas econômicas e sociais adotadas pelo então presidente (SPRAGUE, 2012; BARANYI, 

2011). Os Estados Unidos foram acusados por advogados, jornalistas e até mesmo soldados da 

República Dominicana de estarem presentes em solo dominicano com duzentos militares das 

Forças Especiais de seu exército dando treinamento aos grupos contrários à presidência de 

Aristide. Quando questionado acerca do fato, o Secretário de Estado Colin Powell se mostrou 

compreensivo quanto à saída de Aristide, dizendo que o Haiti estaria à beira de um colapso 

securitário (DEMOCRACY NOW, 2004)234. 

Após a saída do presidente haitiano o cenário no país estava longe de se estabilizar, pois 

os grupos pró e contra Aristide continuaram a se enfrentar, o que levou a ONU a estabelecer a 

Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, com o objetivo primário de estabelecer 

o ambiente apropriado para a realização de novas eleições. Em seu mandato expresso na 

Resolução 1542 a transformação prevista na prática da Reforma do Setor de Segurança haitiano 

ficou clara:  

“Agindo sob o Capítulo VII da Carta das Nações Unidas (...) a MINUSTAH deve 

seguir o seguinte mandato: (...) (a) em suporte ao Governo de Transição, para garantir 

um ambiente seguro e estável no qual o processo constitucional e político no Haiti 

possam se suceder; (b) assistir o Governo de Transição em monitorar, reestruturar e 

reforma a Polícia Nacional Haitiana, consistente com padrões de policiamento 

democráticos, incluindo a verificação e a certificação do seu pessoal, aconselhando 

em sua reorganização e treinamento, incluindo treinamento de gênero, assim como 

monitoramento/mentoria de membros da Polícia Nacional Haitiana; (c) assistir o 

Governo de Transição, particularmente a Polícia Nacional Haitiana, com programas 

sustentáveis e compreensivos de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração para 

todos os grupos armados, incluindo mulheres e crianças associados com tais grupos, 

assim como controle de armas e medidas de segurança pública; (d) assistir com a 

restauração e manutenção do rule of law , segurança pública e ordem pública no Haiti 

por meio da provisão entre outras coisas de suporte operacional à Polícia Nacional 

Haitiana e à Guarda Costeira Haitiana, assim como seu fortalecimento institucional, 

incluindo o reestabelecimento de sistemas de correção” (SECURITY COUNCIL, 

2004, p. 2-3). 

A visão tradicional de uma RSS voltada para atores estatais permaneceu: o 

entendimento da integração indissociável de justiça, correção e polícia mais uma vez foi 

manifesto, e a Police Nationale d’Haiti, neste ponto tomada por escândalos de corrupção, 

divisões, violações de direitos humanos e instrumentalização política da violência235, seria alvo 

 
234 Dupuy (2005) ressalta que EUA, França e Canadá tiveram a oportunidade de dar suporte a Aristide em fóruns 

multilaterais e de intervir em seu favor mas, ao contrário disso, rejeitaram propostas de resoluções pacíficas da 

crise, que consistiam no término do mandato de Aristide sobre algumas condicionalidades, recusaram a entrada no 

Haiti para conter as forças rebeldes, e dificultaram investigações mais profundas acerca da queda do presidente 

haitiano. 
235 Quando a MINUSTAH chegou ao Haiti, além de todo o contexto de forças já explicitado, a PNH se 

desmantelava. Por décadas ela foi usada politicamente por Aristide, especialmente no contexto da insurgência. 

Quando os dissidentes ganharam força e avançaram territorialmente, boa parte dos agentes debandou ou até mesmo 

se aliou aos adversários políticos do então presidente, portanto, a operação encontrou também uma força 

fragmentada. Aliado a isso, multiplicaram-se no interregno entre a MIPONUH e a MINUSTAH as denúncias de 
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de um processo de renovação e reformulação. Apesar da manutenção desta via, o mandato 

também traz como atividade de RSS solucionar a insegurança gerada a partir de grupos armados 

paraestatais: as gangues, os grupos paramilitares formados por ex-combatentes das Forças 

Armadas e todo ator que, ainda que não legitimado pela via do Estado, tivesse legitimidade 

social na dimensão securitária. Diferentemente dos anos 1990, estes grupos seriam alvos do 

DDR. O escopo de atuação se ampliou, levando em consideração o contexto social e histórico 

do Haiti, e indo além ao se aproximar dos spoilers236. A MINUSTAH abandonou uma estratégia 

predominantemente estatista, e passou a adotar estratégias híbridas, que consistem na 

aproximação de autoridades informais e de sistemas alternativos de ordem pública, como 

milícias, gangues e atores que antes eram vistos apenas como subversivos, mas que passam a 

ser objetos da RSS devido à sua legitimidade na comunidade haitiana (FINAZZI, 2016).  

O primeiro momento da Reforma do Setor de Segurança na MINUSTAH, mais ou 

menos entre 2004 e 2008, teve como foco principal exatamente neutralizar gangues e milícias, 

garantindo um ambiente seguro e estável para novas eleições e para o desenvolvimento 

institucional e econômico do Haiti. A estratégia era desarticular estes grupos por meio da 

ocupação de seus territórios e bases, a prisão de líderes e a reintegração social de seus 

combatentes. Isto seria feito por meio de incursões armadas feitas pelo componente da 

MINUSTAH em parceria com a PNH, e por meio de concomitantes programas de 

desenvolvimento social promovidos pelo UNDP. As atividades voltadas para a PNH ganharam 

força apenas após 2007 (MOBBEK, 2007). E qual foi o papel dos membros do DAC envolvidos 

nesta faceta da RSS no Haiti? 

Como já dito, antes do emprego da MINUSTAH, EUA, França e Canadá já estavam 

engajados no Haiti por meio da MIF tendo em vista estabilizar o cenário do país. Houve a 

oportunidade de que os Estados Unidos incorporassem essa operação à missão que seria 

iniciada pela ONU em junho, se tornando líder militar e principal contribuidor de tropas, 

todavia, rejeitou a proposta, entregando para o Brasil a chefia operações militares e aos países 

sul-americanos o protagonismo no cenário. 

O posto de Force Commander foi ocupado entre 2004 e 2017 apenas por brasileiros e 

chilenos; muito mais brasileiros que chilenos, na verdade. Foram treze oficiais comandantes do 

 
violações de direitos humanos, escândalos de corrupção e envolvimento direto com crimes internacionais, em 

especial o tráfico de drogas, o que colocava a PNH em descrédito com a comunidade local 
236 Segundo a ONU, “spoilers são indivíduos ou partes que acreditam que o processo de paz ameaça seu poder e 

interesses, e irá portanto trabalhar para sabotá-lo” (ONU, 2008, p. 43). 
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componente militar, destes, apenas dois eram chilenos: o Major-General Eduardo Aldunate 

Hermann (janeiro/2006) e o Brigadeiro-General Jorge Peña Leiva (setembro-outubro/2005), e 

de maneira interina. Os demais foram todos do oficialato brasileiro237. Em termos de efetivo 

militar, a América do Sul foi também o principal ator, sendo que o Brasil foi protagonista: antes 

do terremoto em 2010, 15% do total do componente militar da MINUSTAH era composto por 

brasileiros. Com a catástrofe natural, apesar das inúmeras perdas materiais e humanas, a sua 

presença ainda aumentou, tendo em vista dar suporte à assistência humanitária (MUGGAH, 

2015). A presença, neste quesito, dos países membros da OCDE envolvidos na operação inicial 

foi quase nula. 

O trabalho da força militar na MINUSTAH em termos de RSS foi desafiador, por ser 

extremamente multifacetado. Ao relatar a experiência brasileira na operação o Vice-Almirante 

Carlos Chagas (2017) as atividades eram múltiplas, desde o engajamento em conflitos armados 

até a assistência humanitária, tudo combinado com um espaço geográfico restrito. O maior 

desafio, todavia, era de que a eles cabia estabilizar e manter a paz, assim como eliminar as 

fontes de conflito em potencial. O componente prestava atividades como a proteção de civis, 

de instalações governamentais, instalações e pessoal da ONU, de comboios humanitários etc. –

, atividades de caráter humanitário – especialmente em contexto de catástrofes naturais – e 

diversas outras ações tendo em vista garantir um ambiente seguro. Todavia, prestava atividades 

destinadas a neutralizar os grupos responsáveis por desestabilizar a ordem.  

Esta neutralização se deu, por um lado, pelo meio combativo238: entre 2004 e 2007 

diversas incursões armadas foram feitas em parceria com a PNH tendo em vista a captura de 

fugitivos e de figuras ligadas ao tráfico de drogas. A experiência brasileira retrata a centralidade 

destas atividades. O contingente brasileiro foi responsável por pacificar bairros violentos de 

Porto Príncipe, lugares dominados por gangues até então, como Bel Air e Cité Soleil. A 

experiência em Bel Air, especificamente, retratada pelo General Novaes (2017), aponta para 

como a atividade militar enfraqueceu o domínio de gangues. Este bairro era a base dos 

chimères, pró Aristide e contrários à operação de paz. Por ser localizada no coração de Porto 

 
237 Major General Augusto Heleno Ribeiro Pereira (junho/2004 – agosto/2005); Major General Urano Teixeira da 

Matta Bacellar (setembro/2005 – janeiro/2006); Tenente General José Elito Carvalho Siqueira (janeiro/2006 -

janeiro/2007); Major General Floriano Peixoto Vieira Neto (abril/2009 – março/2010); Major General Luiz 

Guilherme Paul Cruz (março/2010 – março/2011); Major General Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira 

(março/2011 – março/2012); Major General Fernando Rodrigues Goulart (março/2012 – março/2013); Tenente-

General Edson Leal Pujol (março/2013 – março/2014); Tenente General Jose Luiz Jaborandy Junior (março/2014 

– agosto/2015); Tenente-General Ajax Porto Pinheiro (outubro/2015 – outubro/2017). 
238 Segundo Chagas (2017), muitos dos confrontos contra estes grupos eram enfrentamentos militares de grande 

envergadura, com características de operações de guerra. 
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Príncipe, estas gangues tinham grande influência em toda a cidade. Em pouco menos de um 

ano de ação a região já estava pacificada, mas a fuga em massa de um presídio em março de 

2005 trouxe novamente um cenário de violência e instabilidade. Ainda assim, em agosto do 

mesmo ano a situação dá estava contida e o bairro já era relativamente seguro, de modo que os 

membros de gangues que anteriormente desafiavam os capacetes azuis e traziam terror à região, 

precisaram ser protegidos pelos peacekeepers pois a população pegou em armas brancas tendo 

em vista atacar os chimères. 

Segundo o general, Bel Air foi um modelo que foi replicado na ação em todo o país, 

pois gerou o ambiente para a entrada de ONGs e até mesmo de instituições governamentais – a 

PNH, principalmente239 – que juntamente com o componente militar, passaram a se aproximar 

da população240 tendo em vista o aprofundamento do DDR através dxa cooptação por meios 

não violentos de membros ou ex-membros de gangues. 

O programa de DDR implementado pela MINUSTAH, como já mencionado, 

diferentemente daquele instaurado nos anos 1990. Não era mais apenas sobre remover as armas, 

nem sobre desmobilizar sem um plano efetivo de reintegração. O objetivo firmado pela 

Comissão Nacional de DDR e pela ONU era a “Redução da Violência Comunitária”, e a 

estratégia para atingi-la era desarticular as gangues por meio da tomada de suas bases e prisão 

de seus líderes, tendo em vista. Após a remoção destes pilares, o foco seria investir na reinserção 

por meio de programas de desenvolvimento social, aplicados no Haiti principalmente por meio 

das organizações não-governamentais. A primeira dimensão do DDR sem dúvidas eram as 

intervenções militares e policiais, mas elas foram aliadas a estas ações de caráter social 

(FINAZZI, 2016).  

Embora tenham se esquivado da questão militar, os Estados Unidos e o Canadá, 

principalmente, por meio de suas agências nacionais de assistência, se demonstraram engajados 

em causas sociais. Os EUA, através dos relatórios disponibilizados do USAID, demonstravam 

engajamento nas causas sociais haitianas, investindo na melhoria da comunidade. Numa espécie 

de highlights da atuação da agência via OTI no Haiti ano a ano, são destacadas iniciativas entre 

2004 e 2006 com este objetivo, como a construção de quadras esportivas e a reconstrução de 

 
239 Segundo Novaes (2017), a ação da ONU ajudou na melhoria das relações da população com a PNH, que não 

só era vista com desconfiança mas muitas vezes impedida de agir e entrar em comunidades. A ação do componente 

militar 
240 Segundo Danilo Marcondes de Souza Neto (2012), o patrulhamento a pé foi essencial para o destaque do 

contingente brasileiro, responsável por aproximá-los da população local que acabava vendo os peacekeepers com 

mais confiança que a própria PNH. Esta relação muitas vezes favorecia a operação, pois os próprios locais 

forneciam informações para a desarticulação de gangues e demais grupos. 
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escolas, afirmadas como essenciais para que os jovens haitianos pudessem se manter afastados 

da prática da violência241. Sua principal iniciativa, todavia, foi o Haiti Stabilization Initiative242, 

idealizada por uma série de agências domésticas americanas com o objetivo o “aperfeiçoamento 

das táticas norte-americanas de contra insurgência urbana” (FINAZZI, 2016, p. 86). Foram 

destinados ao país 20 milhões de dólares, tendo em vista estabelecer este projeto em Cité Soleil, 

com o objetivo de melhorar o acesso à polícia e justiça, fortalecer a governança local, prover 

treinamento vocacional e criar trabalhos por meio de infraestrutura e projetos de trabalho 

públicos. 

Entre 2004 e 2006, a área de desenvolvimento social foi a segunda maior área de destino 

da ODA canadense (BARANYI, 2011), até mais que segurança e justiça, mas ainda assim 

considerado modesto pela CIDA. Segundo a agência canadense, o maior foco da ODA do país 

teria sido direcionar 33 milhões de dólares canadenses tendo em vista aliviar o débito haitiano 

relativo aos empréstimos. Apesar disso, o valor direcionado à causa social promoveu a criação 

de 5 mil empregos em áreas pobres do país e favoreceu também a melhoria na educação do 

país, ambos importantes visando a proposta de reinserção aplicada na MINUSTAH. 

A predominância destas estratégias híbridas não significa que não houve iniciativas para 

polícia, justiça e prisões, mas em um primeiro momento elas não eram prioridade. Quando a 

questão é o aparato estatal, esta primeira fase foi mais centrada em planejamento e formulações 

de planos de ação. Em torno de 2006 e 2007 foi quando as atividades clássicas de RSS 

começaram a ser praticadas, segundo Mobbek (2007). Além da falta de planejamento neste 

primeiro momento, o contexto haitiano não era favorável. A MINUSTAH não tinha como 

chegar no país como uma operação de consolidação da paz pós-conflito, pois não havia paz, o 

ambiente não era adequado para uma; o foco estava demasiadamente em sanar as turbulências 

para promover eleições. Além disso, o governo de transição não demonstrava vontade política 

quanto à reforma, o que foi prejudicial ao processo. Apesar disso, foi durante o governo de 

Boniface Alexandre, a partir de 2005, que o Plano para reforma da PNH foi formulado, e 

executado durante o governo democraticamente eleito em maio de 2006 de René Préval243. 

 
241 Fonte: https://www.usaid.gov/political-transition-initiatives/where-we-work/closed-programs/haiti.  
242 Iniciativa de Estabilização do Haiti, em tradução própria, 
243 Quando a MINUSTAH chegou ao Haiti, além de todo o contexto de forças já explicitado, a PNH se 

desmantelava. Por décadas ela foi usada politicamente por Aristide, especialmente no contexto da insurgência. 

Quando os dissidentes ganharam força e avançaram territorialmente, boa parte dos agentes debandou ou até mesmo 

se aliou aos adversários políticos do então presidente, portanto, a operação encontrou também uma força 

fragmentada. Aliado a isso, multiplicaram-se no interregno entre a MIPONUH e a MINUSTAH as denúncias de 

https://www.usaid.gov/political-transition-initiatives/where-we-work/closed-programs/haiti
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O primeiro plano de reforma proposto foi feito pelo componente policial da 

MINUSTAH e, segundo a resolução 1608 (2005) teria sido “formulado pela MINUSTAH e as 

autoridades Haitianas” (SECURITY COUNCIL, 2005, p. 3), mas logo após a eleição de Préval, 

o Primeiro-Ministro do Haiti Gérar Latortue denunciou em viagem às Nações Unidas que o 

SRSG teria pressionado o governo local a assinar um plano de reforma. Essa afirmação foi 

reforçada pelo recém diretor da PNH, que relembrou que este tipo de posicionamento autoritário 

se manifestou nos 10 anos da primeira RSS no país, pois os doadores teriam fixado critérios de 

seleção, recrutamento e formação, sem participação haitiana244. Segundo Fortin e Pierre (2008), 

esse “mau ponto de partida” levou os responsáveis da UNPOL, liderada neste processo pelos 

canadenses David Beer e Graham Muir, a contarem com os líderes da PNH para a elaboração 

de um novo Plano, apresentado em agosto de 2006 ao Conselho de Segurança (SECURITY 

COUNCIL, 2006)245. 

O Haitian National Police Reform Plan246 (2006) tinha metas a serem alcançadas entre 

2006 e 2011: compor o efetivo com pelo menos 14 mil oficiais, integrando 1500 oficiais ao ano 

a fim de atingir este alvo247; instaura como prioridade a verificação do pessoal já existente, tanto 

em termos de disciplina, desligando da instituição agentes ligados a crimes e infrações, quanto 

em questões técnicas, por meio do treinamento adicional como forma de remediar deficiências; 

e define um orçamento de 700 milhões de dólares, além do orçamento anual já necessário248, a 

serem providos por doadores internacionais.  

Com o componente policial, responsável por formar e treinar a PNH, alguns países 

membros do DAC mostraram mais engajamento do que com o componente militar, ao enviarem 

treinadores: Canadá, França, Estados Unidos, Espanha e Itália249. EUA e Canadá, todavia, são 

os protagonistas. Os Estados Unidos tiveram um papel de destaque ao financiarem via USAID 

 
violações de direitos humanos, escândalos de corrupção e envolvimento direto com crimes internacionais, em 

especial o tráfico de drogas, o que colocava a PNH em descrédito com a comunidade local. 

244 Mais uma vez tentaram implementar um processo top-down no trabalho implementado na PNH. De início, o 

programa era totalmente desenvolvido por doadores; com a manifestação da liderança haitiana, os altos agentes da 

PNH até foram consultados, mas nem os integrantes em espectros mais baixos, responsáveis por lidar com a 

realidade prática da sociedade haitiana, nem a comunidade servida por este serviço foram consultados, e isto é um 

fator comprometedor para a RSS por não levar em conta os “consumidores de segurança” (DONAIS, 2011).  
245 Antes do envio do primeiro plano a CIDA (Canadá) apoiou um projeto da própria PNH tendo em vista sua 

reforma, mas não foi levado a cabo em virtude do trabalho paralelo desenvolvido pela MINUSTAH. 
246 Plano de Reforma para a Polícia Nacional Haitiana, em tradução própria. 
247 Segundo o programa, o ideal para cobrir as demandas securitárias do Haiti seria um efetivo de 18 a 20 mil 

policiais, sem contar o pessoal administrativo (SECURITY COUNCIL, 2006). 
248 Os gastos já fixos, principalmente com salário, seriam bancados pelo próprio governo haitiano. 
249 Segundo Donais (2011), uma das principais dificuldades do treinamento policial era a escassez de policiais que 

fossem francófonos.   
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o treinamento a ser realizado pela UNPOL (MOBBEK, 2007), além de financiarem 50 policiais 

e conselheiros de correção americanos. O governo canadense apoiou a reforma da polícia 

através da Força Tarefa de Estabilização e Reconstrução, através da qual empregava oficiais de 

polícia na MINUSTAH, e construiu os escritórios do inspetor general da PNH (CRANE et al, 

2010). 

Na ação da ONU nos anos 1990 a PNH precisou ser estruturada não apenas em pessoal, 

mas em estrutura. Nesta fase, muito da estrutura já tinha sido estabelecida nas primeiras 

operações, portanto o foco dos doadores centrou-se na profissionalização dos agentes. Da 

mesma forma, Canadá e Estados Unidos haviam investido, ainda que de maneira insuficiente, 

em estrutura para o judiciário e para o sistema prisional; o maior trabalho neste período foi, 

primeiramente o suporte ao aperfeiçoamento e incremento de pessoal: juízes também passaram 

por verificação, cursos de aperfeiçoamento para centenas de magistrados foram efetuados, o 

número de funcionários no sistema prisional aumentou em 50% até 2008 etc.; em segundo 

lugar, o suporte e aconselhamento na formulação de novas leis, como a independência do 

judiciário, em 2007; em terceiro, a continuidade no investimento em infraestrutura: as 

instalações para a Escola de Magistrados, a aprovação em 2007 de um plano para reforma das 

prisões até 2012  (ESCOTO, 2009). Apesar destes esforços, devido ao estado deplorável do 

sistema de justiça e correção, ambos não experimentaram muitos avanços. Segundo Piché 

(2017, p.6), “o progresso alcançado no desenvolvimento da PNH não foi encontrado em outros 

setores do sistema de segurança” pela “falta de reformas significativas nos setores de justiça e 

correção”.  

Por fim, é importante analisar o efeito do terremoto de 12 de janeiro de 2010 para a RSS 

na MINUSTAH e para o perfil de ação dos doadores. A catástrofe natural alterou os rumos da 

missão, prolongando sua duração mais que o planejado, e é importante observar seus efeitos 

sobre o processo analisado. Até o momento da catástrofe o planejamento apresentava avanços 

significativos: entre março de 2005 e agosto de 2009 o pessoal da PNH aumentou de 3500 

policiais para 9715, tendo até 2011 para atingir sua meta de 14 mil agentes para 2011; os 

números apresentavam progresso, mesmo com o desligamento de 540 funcionários ao longo do 

governo Préval através dos processos de verificação250. A Polícia Nacional Haitiana, no início 

da MINUSTAH, estava em total descrédito com a população, mas neste momento tinha 

 
250 O processo de verificação consistia em uma revisão do agente nas seguintes questões: educação, ficha criminal, 

interação com os cidadãos, conduta pessoal, e renda e bens pessoais. No Haiti uma das principais dificuldades 

policiais eram os acessos aos registros acerca de seus próprios funcionários; antes do terremoto 67% dos oficiais 

da PNH já estavam sob verificação e mais de 20% já estavam concluídos (CRANE et. al, 2010). 
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crescido no conceito popular; em resultado pesquisa da própria OCDE, 70% dos haitianos viam 

a PNH como a instituição estatal mais confiável (CRANE et. al, 2010). 

Donais (2011) destaca que, da perspectiva da provisão da segurança, a PNH também foi 

vítima do terremoto: setenta policiais foram perdidos, estações de polícia – cerca de 45% -, 

prédios da justiça e prisões, e até mesmo a sede da PNH sofreu danos severos; a infraestrutura, 

de forma geral, foi severamente danificada. A escola para treinamento policial sobreviveu, mas 

se tornou sede temporária do Parlamento Haitiano. Cerca de 60% da população carcerária do 

Haiti fugiu (CRANE et. al, 2010), inclusive líderes de gangues detidos ao longo do processo, 

muitos sem nem ainda terem sido julgados. 

A preocupação inicial da PNH e dos doadores era estancar o caos securitário e 

humanitário que a princípio se instauraria no Haiti. Apesar de um clima inesperadamente e 

relativamente tranquilo, crimes de propriedade e ex-membros de gangues fugitivos tentando 

recuperar o controle de antigas áreas de influência tiveram que ser contidos tanto pelo 

componente militar quanto pela polícia.  A comunidade internacional de imediato respondeu 

com o aumento exponencial de tropas, alterando a natureza da MINUSTAH até então de uma 

operação de post-conflict peacebuilding para uma operação também humanitária. Apesar das 

perdas humanas e materiais, a Polícia Nacional Haitiana também se mostrou presente tendo em 

vista manter o máximo possível da ordem e da segurança, e se manteve operante trabalhando 

em tendas e em menor número (FORTIN, 2011). 

De imediato a comunidade internacional, além de buscar reconstruir a infraestrutura 

perdida, não quis retroceder na RSS no Haiti, pelo contrário, aproveitou o ensejo e assumiu a 

necessidade de reestruturar a PNH e o sistema de justiça a um estado além do vivido antes da 

tragédia natural. O UNDP logo lançou um projeto de 60.2 milhões de dólares dizendo visar 

exatamente um setor de segurança superior ao de 12 de janeiro de 2010 (UNDP, 2010 apud 

FORTIN, 2011). A ONU se dedicou a inserir nos planos para o Haiti as demandas de múltiplos 

stakeholders por uma revisão no programa de reforma da PNH, que passou a ser repensado 

tendo como base o Action Plan for the Reconstruction and National Development of Haiti251, 

de março de 2010, produzido pelo governo haitiano com a perspectiva nacional das 

necessidades e prioridades a serem supridas, inclusive no setor de segurança252. Este talvez 

 
251 Plano de Ação para Reconstrução e Desenvolvimento Nacional do Haiti, em tradução própria. 
252 Três objetivos principais foram estabelecidos para o setor de segurança e justiça: o primeiro, de caráter imediato, 

seria adquirir os equipamentos básicos perdidos durante em razão do terremoto, prover infraestrutura para alocar 

a Polícia Nacional Haitiana (PNH), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o departamento prisional 

(DAP), e retomar o treinamento policial; o segundo seria garantir o acesso à justiça e à segurança para as 
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tenha sido o maior passo dentro do espectro do ownership, sendo, segundo Fortin (2011), 

“lamentável que tenha custado o terremoto para a ONU finalmente reconhecer que o Plano de 

Reforma da PNH precisava ser revisado” (p.9). 

Diante deste cenário Canadá e Estados Unidos reforçaram a manutenção de seu papel 

não apenas como financiadores da RSS no país, mas como implementadores práticos de 

projetos. O Canadá, na Conferência Internacional de Doadores, de 31/03/2010, se comprometeu 

com uma ajuda adicional de 400 milhões de dólares em um período de dois anos que, segundo 

Baranyi (2011), seguiriam o foco natural de contribuição canadense; “apoio à reconstrução da 

Polícia Nacional e ampliação do sistema do rule of law continuariam sendo prioridades para o 

DFAIT/START” (BARANYI, 2011, p. 222). Os Estados Unidos, embora tenha enviado força 

militar para assistência humanitária, no imediato pós-terremoto não hesitou em manter suas 

prioridades inalteradas: utilizar a RSS como maneira de conter ameaças a sua segurança 

nacional e seus interesses, a saber, o tráfico internacional de drogas e os fluxos migratórios. 

Uma semana após o terremoto, os EUA anunciaram que fariam retornar todos os imigrantes 

ilegais haitianos tentando acessar a Flórida em botes (WATERFIELD, 2010 apud FORTIN, 

2011); o país também se comprometeu com a UNPOL a continuar treinando na Flórida os 

oficiais contra-narcóticos da PNH (FORTIN, 2011), atividade realizada desde as operações dos 

anos 1990. 

Tendo estas prioridades, conceitos e funções realinhados e mantidos, passou a ser 

formulado um novo Plano de Reforma para a Police Nationale d’Haiti, que foi lançado em 

2012, sendo o guia de ação para o setor de segurança até o final da MINUSTAH. 

Diferentemente do anterior, este documento foi “qualitativamente diferente” (BARANYI, 

2019), pois embora o processo tenha sido liderado pela MINUSTAH, workshops e drafting 

sessions253 foram promovidos por dois anos com membros da PNH, oficiais de variadas 

patentes. A temática do recrutamento e do treinamento teve alteração pontual dentro da 

perspectiva do ownership. Entre 2012 e 2016 a meta seria de uma força com 15.000 oficiais, 

sendo que 78,4% deste alvo foi atingido ao fim da MINUSTAH (SERVILIEN, 2017 apud 

BARANYI, 2019). Já a formação dos oficiais, que muitas vezes era praticada nos EUA e no 

 
comunidades afetadas pelo terremoto e para as comunidades que estavam recebendo os desalojados; o terceiro 

seria criar as condições favoráveis para retomada da reforma e melhoria na administração da justiça e da segurança 

no longo prazo. O Plano também estimou o valor para reestruturação (CRANE et al, 2010). 
253 Sessões de rascunho, em tradução própria. 
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Canadá, passou a ser feita no próprio Haiti, graças à iniciativa canadense de criar uma nova 

academia de polícia tendo em vista gerar agentes haitianos capazes de treinar postulantes.  

O Canadá e os EUA, por meio de uma Plano do DAP voltado para o setor penitenciário, 

aprovado em 2016, passaram a assistir a construção de novas prisões, objetivos que estavam 

minimamente previstos no Plano da PNH de 2012 (BARANYI, 2019). 

De 2012 até o final da MINUSTAH relatórios foram formulados tendo em vista avaliar 

erros, acertos, avanços e retrocessos, que deram origem a um novo Plano, com novas metas, a 

serem implementadas desde 2017 até 2021, ainda auxiliado pelas Nações Unidas e seus 

principais doadores. 

 

3.4 | Conclusão 

A análise das vinte e oito operações de paz com foco em Reforma do Setor de Segurança 

corrobora as afirmativas do DAC no processo de inserção da segurança como elegível para 

ODA. Todos os países faziam parte da lista de receptores do Comitê, e isso realmente abre as 

portas para crença no fato de que, apesar dos investimentos feitos por décadas em diversos 

outros setores, o crescimento poderia estar encontrando entrave nos dilemas de segurança destes 

países, argumento este descrito no capítulo 2. Embora funcione como fundamentação para o 

argumento de uma ação inevitável, e de que uma ajuda para ser mais eficaz precisaria focar 

também no aspecto da segurança, até hoje não se pode provar que este tipo de engajamento 

promove o desenvolvimento. O próprio exemplo do Haiti não pode fornecer esta afirmativa, já 

que tem pouco mais de um ano que a última operação da ONU saiu do país. É quando a presença 

estrangeira se faz ausente, como já dito, que os avanços podem ser analisados. 

É importante observar, todavia, a ação dos membros do DAC nestas operações. Em primeiro 

lugar, embora os valores relativos à ajuda internacional para o setor de “Conflict, Peace and 

Security” só tenham sido contabilizados após 2004, o levantamento acerca das operações de 

paz de Reforma do Setor de Segurança e a participação dos países membros do Development 

Assistance Committee apontam para uma assumpção inicial: estes Estados já demonstravam 

engajamento nestas peace operations antes mesmo delas serem reconhecidas pelo DAC como 

elegíveis para ODA. Enquanto debatiam dentro do organismo a inserção destas atividades como 

enquadradas em ajuda oficial, eles já eram parte  já eram parte destas operações com o objetivo 
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de reestruturar o aparato securitário de Estados frágeis, à luz dos princípios democráticos e dos 

direitos humanos.  

Estes países não atuavam fortemente na formação dos contingentes – a maior parte é 

formada por países em desenvolvimento, receptores de ODA –, mas vêm sendo ao longo dos 

anos os responsáveis por sustentar financeiramente o sistema estabelecido via ONU. Assim 

como na gênese do regime da ajuda, descrita no capítulo 1, em que por meio do European 

Recovery Program, os Estados Unidos proveram assistência financeira aos aliados da Europa 

Ocidental para que estes solucionassem seus problemas, sob sua supervisão e sob seus critérios, 

os membros do DAC hoje, patrocinam tropas de países de perfis semelhantes para solucionarem 

questões igualmente sob sua supervisão e critérios. 

Sobre a ajuda financeira, cabe citar que somente 2% do total de ODA são referentes aos 

montantes transferidos para operações de paz (DAC/OECD, 2016). Como dito neste capítulo, 

somente 15% do total é contabilizado como ajuda oficial. Pode-se admitir que o esforço em 

incluir atividades de segurança seja também um meio de reduzir os gastos dos países membros 

do DAC em assistência internacional. Já que eles precisam, segundo os compromissos, atingir 

a meta de 0,7% do PIB para ODA, os valores transferidos para operações de paz podem levar 

países que ainda não atingiram esta meta a se aproximarem. 

Estas experiências prévias, assim como o crescimento exponencial do EUA no início do 

século XX serviu de respaldo para liderarem o ERP, e como a experiência do ERP respaldou 

os europeus a fazerem parte da liderança do Regime da Ajuda via OCDE, serviram para ajuntar 

erros e acertos em RSS, a partir da ótica deste grupo de países, dando luz aos manuais e guias 

mencionados no capítulo anterior, que são basilares para a prática da Reforma até os dias atuais. 

Observa-se também, nestas experiências, uma presença dos membros do DAC em posições 

de liderança nas operações.  Sobre estes cargos é interessante observar que parecem existir 

alguns padrões. Em primeiro lugar o constante link entre os países receptores das operações 

com seus antigos colonizadores. Em segundo lugar, a ocorrência de lideranças ocupadas por 

países membros em regiões de interesse estratégico, seja ele econômico ou de qualquer outra 

classe. Em terceiro lugar, a presença destes países em possíveis fontes de dilemas securitários 

e humanitários para seus próprios territórios, como o caso dos europeus na África, que tem tido 

no Velho Continente um dos principais destinos migratórios nas últimas décadas. 

A experiência haitiana sustenta estas argumentações. A presença da França, por não ser tão 

marcante quanto a dos EUA e do Canadá, sugere um link  com o passado colonial. A 
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participação dos dois países, entretanto, corrobora a ideia de que as percepções de ameaça não 

se referem apenas aos direitos humanos, mas aos riscos de transnacionalização de turbulências 

para seus territórios. Os custos trazidos a países vizinhos membros do DAC, principalmente os 

Estados Unidos, levou a superpotência em conjunto com o Canadá a assumir a liderança do 

processo de Reforma do Setor de Segurança no país, tanto financeiramente, quanto em termos 

de formação e construção de capacidade.  

Os Estados Unidos foi o principal investidor do processo de RSS no Haiti, tanto na primeira 

fase quanto na segunda. O estudo aponta para uma percepção de ameaça relativa ao tráfico de 

drogas, promovido muitas vezes pelos agentes de segurança responsáveis por evitá-lo. O 

Canadá, apesar de se mostrar presente nas operações de paz de RSS a nível global, mostrou um 

grande engajamento no Haiti, só não sendo maior que o dos Estados Unidos. Ainda que em 

menor intensidade, a proximidade continental e até de idioma com o país alvo da operação, o 

torna alvo dos mesmos dilemas, apesar de no discurso se legitimar como país com aspirações 

de middle power e não com um discurso clarividente centrado em ameaças e dilemas, como os 

Estados Unidos. A presença da França dentro da liderança e do planejamento das operações é 

importante, mas não tão marcante como a dos outros países. Sua presença no Haiti, além da 

proximidade do idioma sempre levada em conta de alguma forma na composição de uma 

missão, aponta para o possível intento de reparar a irreparável história de um passado colonial. 

Ainda que o discurso da Reforma do Setor de Segurança seja pró-Estados frágeis, quase 

invariavelmente os países que lideram tais operações e investem milhões de dólares em ODA 

para estes projetos são países com algum tipo de proveito fruto da pacificação da região, tendo 

em vista sua própria segurança ou seus próprios interesses. 

A análise da ação no Haiti aponta ainda para uma mudança de percepção quanto à RSS, a 

uma evolução em sua prática. Enquanto nas quatro primeiras operações, houve um protocolo 

mais raso, focado somente em capacitar atores e instituições estatais, sem solucionar os dilemas 

mais profundos. Ainda que, de imediato, o Haiti tenha ficado em paz, a retirada das tropas 

trouxe, em três anos, mais um cenário conflituoso. Ajudar o Haiti de maneira profunda era 

essencial não apenas para o Haiti, mas para reduzir a transnacionalização de seus dilemas para 

seus vizinhos. Na MINUSTAH, os atores informais foram endereçados, ainda que pelas tropas 

sul-americanas (Brasil, principalmente). Aos membros do DAC, manteve-se o papel de moldar 

instituições e comportamentos. 
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Respondendo às questões feitas no início do capítulo, sim, o caso do Haiti permite afirmar 

que a ajuda aos países se trata também de interesses de países membros do DAC. Não foi o 

DAC por completo que foi ao Haiti, mas três países específicos, com motivações próprias. A 

ajuda acaba sim sendo benéfica para a dimensão político-securitária dos doadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desta pesquisa foi explicitado o papel chave do Development Assistance 

Committee da OCDE no desenrolar da Reforma do Setor de Segurança a nível global. Seus 

membros, além de serem suporte financeiro para esta prática por meio de ajuda oficial e não 

oficial – ODA e OOF –, foram responsáveis também por formular, através de seus manuais e 

guias, os principais conceitos acerca desta prática: atores envolvidos, atividades de apoio, os 

princípios norteadores. A questão que moveu este trabalho foi entender o porquê de uma 

instituição de caráter majoritariamente econômico se engajar em Segurança Internacional. Os 

resultados desta pesquisa não visam limitar esta discussão, sendo uma de muitas possibilidades 

de interpretação acerca da ação do organismo neste setor. 

Partiu-se, desde o princípio, do entendimento de que os Estados doam visando eficácia, 

ou seja, almejando que a ajuda internacional cumpra o objetivo para o qual ela foi concedida. 

Desde o início desta prática, a assistência prestada foi mostrada como dotada de um objetivo 

altruísta: levar os receptores ao crescimento econômico, ao desenvolvimento, e isto os manteria 

livres de guerras e conflitos. É o que foi chamado de “inevitabilidade moral”. Foi assim durante 

a vigência do Plano Marshall: aproximadamente 13 bilhões de dólares foram transferidos sob a 

justificativa, expressa por meio do discurso do Secretário de Estado dos EUA George Marshall, 

de que sem o montante transferido, a Europa não se recuperaria, mas estaria vulnerável a 

instabilidades e a ações dos inimigos comunistas. Quando a OCDE foi criada para assistir ao 

Terceiro Mundo Global, a mesma lógica da gênese deste Regime da Ajuda permaneceu: assim 

como a Europa Ocidental teria crescido através de ajuda dos EUA, os países agora recuperados, 

deveriam expandir este crescimento aos países ainda em busca de desenvolvimento. Nos anos 

1990, a mesma lógica perdurou quando o discurso da Segurança Humana se tornou o respaldo 

para investimento no setor securitário: o objetivo da ajuda seria então eliminar as ameaças que 

impediriam o almejado crescimento econômico. A assistência eficaz, portanto, seria aquela que 

maximizasse o desenvolvimento daqueles que a recebem. 

Não é que a ajuda internacional não tenha benefícios para seus receptores; especialmente 

por seu caráter cada vez mais concessionário, seus usuários conseguem investir em setores 

nacionais estratégicos evitando o aprofundamento de um cenário de endividamento. Este é 

apenas um exemplo. Entretanto, a leitura desta prática com base na Teoria dos Regimes, 

realizada no capítulo 1, permite a compreensão além da moral; permite a visualização de outros 

objetivos, a saber, interesses individuais por parte dos Estados doadores. Kehonne & Nye 

(1989), ao analisarem o cenário internacional nos momentos finais da Guerra Fria, 
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compreenderam que, apesar do exercício do poder através da capacidade militar ter sido diluído, 

outros meios de se impor internacionalmente passaram a ter mais peso: o poderio econômico é 

uma possibilidade. Isso funcionaria através dos Regimes Internacionais: por meio de seu poder 

financeiro, por exemplo, um Estado considerado menos dependente poderia validar uma série 

de “princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão” (KRASNER, 1982, p. 

186) a Estados mais dependentes, moldando seus comportamentos e obtendo resultados 

favoráveis. No caso desta dissertação, os Estados atuariam no Regime da Ajuda, no qual, por 

meio da assistência financeira ao desenvolvimento, receptores seriam influenciados pelos 

doadores. A ajuda seria, portanto, um instrumento de poder. 

Isso ocorreu no Plano Marshall: apesar do imperativo moral apregoado, a bibliografia 

acerca do período não vê as transferências realizadas como essenciais para a reconstrução da 

Europa, que já estaria em curso; elas podem ter catalisado o processo, mas não foram seu motor 

principal. A sua vitalidade não pode ser negada, entretanto, como uma contraofensiva aos 

soviéticos, como um meio de garantir uma zona de influência no continente. Por meio da OCEE, 

os EUA definiram as estratégias de crescimento dos europeus e lhes impuseram 

condicionalidades para receberem as transferências (livre-comércio, Bretton Woods, 

cooperação). Quando recuperados, estes países passaram a dividir o fardo do Regime com os 

EUA: por meio da assistência financeira, formaram uma nova contraofensiva aos soviéticos, 

dessa vez relativa a suas empreitadas no Terceiro Mundo. Neste primeiro momento a ajuda 

internacional funcionou como um meio de frear o avanço global da URSS. 

O capítulo dois investigou a manutenção desta lógica quando nos anos 1990, após o fim 

da Guerra Fria, as percepções de segurança foram alteradas. Com o fim da União Soviética, o 

principal inimigo a ser combatido já não mais existia. O foco agora eram as turbulências 

domésticas, com capacidade de se “transnacionalizarem” em forma de novas ameaças: 

narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, problemas ambientais, entre outros. Um discurso de 

segurança voltado para os interesses e sobrevivência do Estado deu lugar a uma visão de 

segurança focada em proteger os indivíduos: a Segurança Humana. No tocante a este trabalho, 

a comunidade internacional passou a se engajar na reformulação dos atores de segurança (RSS) 

tendo em vista removê-los de uma lógica estadocêntrica, e os tornarem protetores dos direitos 

humanos.  

Para a comunidade internacional, deste momento em diante, o nexo segurança-

desenvolvimento passou a ser disseminado de forma mais completa: antes, o crescimento 

econômico seria primordial para a paz; a partir dos anos 1990, a segurança, a inibição de 
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instabilidades domésticas que sabotam o crescimento, também passou a ser defendida como 

essencial para o crescimento. Se multiplicaram, neste contexto, as operações de paz das Nações 

Unidas. Antes, também tinham uma lógica de Estado, preservando acima de tudo a soberania, 

e não faziam nada além de observar tratados e acordos de cessar-fogo. Com esta mudança de 

discurso, estas missões cresceram exponencialmente, tendo como objetivo estabelecer as bases 

para a reconstrução dos Estados assolados por conflitos. 

O DAC absorveu esta discussão, e, aos poucos, lutou para que atividades voltadas para 

segurança fossem elegíveis como Official Development Assistance. Na verdade, o Comitê da 

OCDE se tornou o principal referencial teórico da Reforma do Setor de Segurança, por meio de 

suas obras acerca do assunto, formando entre seus membros um alinhamento de sua prática para 

que o setor de segurança fosse capaz de gerar ambiente para o desenvolvimento. A apologética 

retratada no segundo capítulo desta obra era em prol apenas do Estado? Mais uma vez cabe 

questionar: quais objetivos seriam beneficiados com a prestação da assistência em segurança? 

Em primeiro lugar, compreendeu-se nesta pesquisa que não adentrar nesta temática 

poderia fazer o DAC perder sua relevância. A grande obsessão da comunidade global era sanar 

estes conflitos domésticos, e não fazer parte desta roda poderia resultar em uma perda de 

influência. Em segundo lugar, os grandes patrocinadores das operações de paz eram membros 

do Comitê. Quando nos anos 1990, o discurso da Segurança Humana se disseminou, e a 

quantidade operações de paz foi catapultada, oito países do DAC, ao lado de China e Rússia, 

se tornaram responsáveis por 70% dos fundos para essas missões. Antes mesmo destas 

atividades serem elegíveis, os membros do Comitê já a praticavam, o que explica também de 

quais experiências vieram os manuais gerados a partir de 2001. 

 Inserir atividades voltadas para segurança como elegíveis para ODA poderia significar 

um aumento na porcentagem do PIB destinado à ajuda. Como já dito, a meta buscada por este 

grupo é que 0,7% de seus PIBs sejam comprometidos com esse tipo de assistência, sendo que, 

até hoje, apenas Luxemburgo, Noruega, Suécia e Reino Unido a alcançaram254. Ainda que estas 

atividades se refiram a 2% do total da ODA255 (apenas 15% dos dispendidos são contados),  

 
254 A média entre todos os países do DAC é de 0,3% (dados de 2019). Ainda que os Estados Unidos sejam os 

maiores doadores do Comitê, apenas 0,16% de seu PIB é destinado à assistência ao desenvolvimento. Dados 

disponíveis 

em:https://public.tableau.com/views/ODAGNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:o

rigin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1 . 
255 http://www.oecd.org/dac/HLM_ODAeligibilityPS.pdf . 

https://public.tableau.com/views/ODAGNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1
https://public.tableau.com/views/ODAGNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1
http://www.oecd.org/dac/HLM_ODAeligibilityPS.pdf
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pode-se até mesmo dizer que seria uma forma de economizar, ao reduzir este gap com os largos 

montantes investidos no setor de segurança via operações de paz.  

Um terceiro ponto levantado durante esta pesquisa aponta para um outro objetivo 

possível por parte dos membros do DAC: evitar que ameaças, agora transnacionais, 

transbordassem para dentro de seus próprios territórios, colocando em risco seus cidadãos e, de 

modo geral, suas sociedades, assim como evitar que dilemas humanitários, oriundos das 

migrações causadas por conflitos, se tornassem de sua responsabilidade. A RSS ganhou força 

dentro do DAC exatamente a partir da análise de como controlar fluxos migratórios de Ruanda 

para países vizinhos, fluxos estes potencializadores de instabilidade por conta de divergências 

étnicas. A questão das migrações dificilmente era citada nos documentos, mas estava intrínseco.  

As percepções de ameaça, portanto, não se referiam somente aos direitos humanos, ou aos 

Estados falidos, mas aos seu próprio território e povo.  

O capítulo 3 vem como uma comprovação de caráter mais prático desta última 

afirmação. Observar a participação dos membros do DAC em operações de paz de RSS, de 

modo geral, sugere não uma presença maciça do organismo como um todo em cada uma delas, 

mas uma atuação mais individualizada: membros potencialmente afetados por aqueles 

conflitos, ou membros com passado colonial com determinada região. Olhar o exemplo do 

Haiti, de modo mais específico corrobora esta sugestão, e aponta para o modo de atuação, 

muitas vezes distante dos princípios que nortearam os manuais, como o ownership, por exemplo 

A França, com participação mais tímida, fortalece a ideia de um pagamento de débito 

por parte de ex-colonizadores, um checklist moral a ser cumprido. A participação de Estados 

Unidos e Canadá, dá suporte à ideia de que países com proximidade geográfica, passíveis de 

serem afetados pelas turbulências no país alvo da missão, atuam tendo em vista se anteciparem 

a potenciais prejuízos nacionais. Ambos eram destinos migratórios certos do povo haitiano, 

além disso, principalmente os Estados Unidos, demonstravam publicamente preocupações 

acerca da rota do narcotráfico que passava pelo Haiti, denunciando até apoio local. Na segunda 

operação, até mesmo intervenções de ordem política foram patrocinadas pelo vizinho. 

EUA e Canadá, tanto na primeira fase (1993-2000), quanto na segunda (2004-2017), 

foram patrocinadores da reforma, além de serem seus implementadores, dando pouco espaço 

para que a sociedade civil haitiana assumisse definitivamente o processo. Na primeira, buscou-

se uma via mais objetiva, equipando o aparato estatal, mas não lidando com a estrutura de 

segurança informal que compunha aquele cenário. Na segunda, as gangues e grupos 
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paramilitares foram endereçados. Na MINUSTAH o cenário da reforma continuou sendo ditado 

pelos dois membros do DAC, principalmente. Eram eles que lidavam com a formação da PNH, 

com seu plano de reforma. Custou muito tempo até o Haiti assumir contornos nesse processo. 

Fora do âmbito estatal, ou seja, com os atores informais, o processo foi diferente. Era o 

componente militar, formado por países em desenvolvimento, muitas vezes por países 

receptores de ODA, que lidava com a peace enforcement. No caso desta operação, o Brasil o 

liderava. Na Europa pós-Segunda Guerra os EUA deram aos países receptores finanças para 

que eles mesmos pudessem lidar com os próprios problemas a partir das diretrizes americanas; 

do mesmo modo, os membros da OCDE formularam manuais e receituários e proveram 

recursos para que países em desenvolvimento solucionassem, sob seus critérios, problemas de 

um país também carente de desenvolvimento. 

Tendo estes resultados em mente, e a compreensão de que os países doam visando um 

resultado, cabe o retorno às questões levantadas na Introdução deste trabalho. Primeiramente, 

na gênese do Regime da Ajuda, por que esta prática foi estabelecida? Em que sentido a 

assistência era eficaz? Embora publicamente o sinônimo de eficácia fosse reerguer os países 

Europeus, a ajuda para o desenvolvimento se demonstrou como um instrumento de poder para 

lidar com a ameaça soviética. Em segundo lugar, a mesma lógica estabelecida nos primórdios 

deste regime, permanece quando o assunto é segurança? Sim. Nos anos 1990 a fundamentação 

moral apenas mudou, passando a ser pautada na Segurança Humana, mas a instrumentalidade 

da ajuda internacional continuou servindo para lidar também com possíveis ameaças. Nos dois 

períodos, os doadores tinham total controle dos processos. Ainda que estas ameaças fossem 

outras, a estratégia permaneceu a mesma. 

Conclui-se, a partir disso, que os Estados do DAC/OCDE atuam no setor de segurança 

e sua reforma não apenas por motivação de terceiros, mas tendo em vista resguardar também 

interesses próprios. Uma ajuda eficaz tem um duplo significado: é eficaz para o receptor, mas 

também para o doador. Garantir uma assistência eficaz trata também de atingir objetivos e 

benefícios individuais dos Estados-membros do DAC. 
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