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Resumo 

 

 Esta dissertação examina, da ótica da teoria política normativa, as justificativas 

oferecidas para intervenções humanitárias com uso da força dentro do contexto atual, 

quando a internacionalização dos direitos humanos e as crises humanitárias exigiram 

uma adequação da soberania estatal a princípios internacionais de justiça. Como se 

trata de uma intervenção militar, ainda que humanitária, o uso abusivo da força pode 

comprometer a eficácia dos direitos humanos que a própria intervenção pretendia 

defender. Daí ser importante circunscrever a intervenção humanitária  dentro de 

limites toleráveis, de modo que o emprego da força física não comprometa o objetivo 

de proteger direitos humanos. Tanto as justificações normativas para as intervenções, 

como os riscos envolvidos nesse tipo de ação, são   discutidos. 

 

 

Abstract 

 

This dissertation discusses, from the perspective of the normative political 

theory, the justification for forcible humanitarian interventions in world’s present 

circumstances, when both the international reach of human rights and humanitarian 

crises call for an adjustment of the state sovereignty to international principles of 

justice. Since a military, though humanitarian, intervention is involved, the abusive 

use of force may endanger the very human rights which is the main purpose of the 

intervention to protect. Hence the importance of circumscribing the humanitarian 

intervention within tolerable moral limits, so that the use of physical force does not 

undermine the protection of human rights. Both the moral justification for and the 

risks of humanitarian interventions are examined.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

O início do novo milênio poderá ser qualificado como um período 

de mudança paradigmático. Os modelos teóricos e normativos do passado 

são úteis porém insuficientes para explicar as transformações em curso. 

As mudanças, especialmente a partir do fim da Guerra Fria e dos eventos 

que originaram os processos de globalização, avolumaram-se a tal ponto 

que os próprios paradigmas vigentes não conseguem abranger todas as 

propriedades do mundo contemporâneo. As teorias políticas normativas 

existentes explicam, em parte, as alterações havidas.  

 Vivemos numa época na qual as formas tradicionais de regulação 

dos fatos sociais foram radicalmente questionadas. Da família à escola, 

das empresas ao Estado, as formas de poder e de autoridade 

confrontaram-se com toda sorte de desafios. A intensa porosidade das 

fronteiras nacionais, que dificulta a distinção clara entre o interno e 

externo, o surgimento e expansão do transnacionalismo, engendrando a 

organização de interesses em nível supranacional, o aparecimento das 

corporações globais, a flexibilização do conceito de soberania e a 

internacionalização dos direitos humanos esboçaram um cenário 

complexo, ao mesmo tempo desafiador e intrigante.  

 As preocupações humanitárias, das assistências às intervenções 

com uso da força, ganharam contornos mais nítidos em meio a esse 

turbilhão de acontecimentos, que tem alterado instituições e 

comportamentos. Os instrumentos de assistência e de intervenções 
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humanitárias são decisivos para oferecer proteção às vítimas de desastres 

naturais e de conflitos armados.  

 A compreensão do alcance que possui esses instrumentos reclama o 

mapeamento das circunstâncias históricas e dos modelos teóricos 

normativos que ocasionaram sua formação e sua justificativa. 

Questões em torno da adequação da soberania estatal diante das 

transformações do panorama internacional estão levando ao surgimento 

de novas interpretações dos princípios e normas vigentes desde a 

formação do Estado moderno. De um lado, o rápido crescimento da 

ordem legal internacional e a expansão do papel das organizações 

internacionais estão restringindo a liberdade de ação dos governos 

soberanos e, por outro, as crises humanitárias, os conflitos étnicos, os 

desastres ecológicos, o fluxo de refugiados e outros problemas de 

natureza transnacional colocam em risco a ordem internacional, o que 

demanda cooperação de todos os Estados1. 

Trata-se, em verdade, de um uso particular da força armada nas 

relações internacionais, diferente da guerra externa, a partir do qual 

questionam-se os estatutos da soberania e dos direitos humanos em 

âmbito internacional.  

Se, de um lado, um uso abusivo e unilateral da força física pode 

comprometer a ordem e os direitos humanos, por outro, uma ordem cujos 

membros nada fazem para conter os abusos da soberania também podem 

comprometer os direitos humanos. De modo que se faz necessário 

circunscrever as intervenções humanitárias dentro de limites toleráveis 

para que o uso da força não gere problemas ainda mais graves, além 

daqueles que pretende solucionar. Estamos diante do problema dos 

limites e da justificativa moral das intervenções.  

                                                 
1 Hoffmann, 1995, p.31. 
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Pretendo, pois, analisar nesta dissertação esta problemática, isto é, 

refletir como seria possível justificar moralmente as intervenções 

humanitárias, tendo como referência as teorias políticas normativas das 

relações internacionais.      

Para que pudesse atingir meu objetivo, foi preciso, inicialmente, no 

capítulo 1, estabelecer a relação entre intervenção e humanitarismo, e, em 

seguida, elaborar um esboço de uma tipologia e de uma definição das 

intervenções humanitárias. E, no capítulo 2, descrever e analisar as teorias 

acerca da ordem internacional e a relação desta com os conflitos armados 

contemporâneos e com as intervenções humanitárias, já classificadas e 

definidas no capítulo anterior.    

A ordem internacional de Westfalia, que passou por diferentes 

configurações ao longo do tempo, manteve o Estado soberano como a 

forma suprema de organização política. O território demarca o âmbito 

espacial de exercício da soberania e a fixação das fronteiras separa as 

diferentes esferas de jurisdição, definindo o nacional e o estrangeiro, 

contra quem se declara guerra, mas também com quem se celebra a paz 

ou acordos internacionais.  

 O nascimento do moderno sistema de Estados foi, decerto, a 

principal conseqüência da paz de Westfalia. Os Estados não só criam um 

sistema, como também pelo interesse comum que os aproxima 

estabelecem vínculos de sociabilidade, que dão origem à sociedade 

internacional. A sua existência é comprovada pelo direito internacional e 

pelo funcionamento regular das instituições de representação 

diplomática2.  

 O princípio de não-intervenção é uma decorrência lógica desse 

estado de coisas. O alcance que lhe permite justificar restringe-se, porém, 

                                                 
2  Bull, 1977, p.4.  
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ao continente europeu, não se estendendo às outras regiões do mundo. 

Séculos mais tarde, ao se elaborar a Carta das Nações Unidas, foi elevada 

à categoria de direito escrito o princípio da não-intervenção, o qual havia 

adquirido a condição de costume internacional.   

 Por isso considerei relevante para os propósitos desta dissertação 

abordar no capítulo 3 os argumentos morais do princípio de não-

intervenção, tendo por referência as teorias normativas relativistas. E, no 

capítulo 4, questionar os fundamentos clássicos do direito internacional 

nos quais o princípio de não-intervenção encontra seu principal alicerce.    

 Tal estado de coisas entrou em crise, em grande parte, pelo avanço 

do processo de globalização. O aumento das interações sociais propiciado 

pela revolução dos meios de comunicação, a limitação das restrições de 

espaço e tempo nas relações humanas, a substituição do fordismo pelo 

modelo da “espacialização flexível”  no campo da produção industrial, o 

papel preponderante do conhecimento e da informação para a produção 

de riquezas e a atuação cada vez mais desenvolta das empresas globais, 

que possibilitaram o funcionamento da economia internacional como uma 

unidade integrada, alteram os padrões vigentes anteriormente.  

A formação de um espaço público internacional do direitos 

humanos enfraqueceu o apelo político em favor do conceito de soberania 

para acobertar as práticas de perseguições, massacres e maus tratos contra 

minorias étnicas e opositores políticos. A noção de domínio reservado 

deixou de ser barreira intransponível para o amparo das atrocidades 

internas às fronteiras nacionais, passando a ser definido em função dos 

critérios definidos pelos direitos humanos com valor universal.  

 As crises humanitárias do início dos anos 1990, produziram 

resultados aterradores: companhas de purificação étnicas, assassinatos em 

massa, vastos contingentes de desabrigados e enormes fluxos de 

refugiados. O socorro às vítimas tornou-se necessário para evitar 
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conseqüências ainda mais devastadoras. As assistências e intervenções 

humanitárias foram recursos adotados com o objetivo de proteger às 

vítimas, mesmo que para isso fosse imprescindível o uso da força física 

ou de sanções. O desrespeito aos direitos humanos foi interpretado, sendo 

uma inovação dos últimos tempos, como uma ameaça à paz e segurança 

internacionais.  

Uma inspeção na literatura acadêmica sobre as intervenções 

humanitárias sugere que boa parte do debate caracteriza-se pela 

preocupação com questões de direito internacional em detrimento de 

considerações políticas, sociais e culturais. 

 Como Martin Wight observou, o debate em torno das intervenções 

“ levanta questões da maior complexidade moral: partidários de cada 

credo político irão considerar a intervenção justificada sob certas 

circunstâncias”3. Mais do que isso, ao observarmos as principais tradições 

éticas ocidentais ante à problemática das intervenções, constata-se uma 

profunda divisão. Esse debate tem afligido os utilitaristas, kantianos e 

rawlsianos4. Muitos utilitaristas equiparam o princípio da igual 

consideração de interesses com a convicção de que como cidadãos do 

mundo o nosso dever é em relação ao bem-estar da humanidade5. O 

próprio Jeremy Bentham imaginava uma “Corte Comum” para o mundo e 

defendia a idéia que forças armadas “supridas pelos vários estados” 

deveriam ser usadas como último recurso “para fazer cumprir os decretos 

da Corte”6. J. S. Mill se opunha à intervenção argumentando que solapava 

o valor inerente da comunidade política autônoma, mas justificava as 

intervenções em casos onde uma comunidade política está lutando por 

sua independência ou como uma contra-intervenção, para afastar um 

                                                 
3  Wight, 1979, p. 191. 
4  Lewer e Ramsbotham, 1993, p. 59-64. 
5  Singer, 1993. 
6  Luard, 1992, p. 417. 
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interventor estrangeiro de uma comunidade política7. Michael Walzer, 

defensor do “paradigma legalista”  da não-intervenção, acrescenta aos 

casos mencionados por Mill uma terceira exceção, em que a “violação de 

direitos humanos é tão terrível que torna o discurso de comunidade 

política autônoma e auto-determinação irrelevante”8. Kant, citado por 

Wight como o “universalista”  arquetípico, sustentou o princípio de não-

intervenção no artigo 5º nas suas A Paz Perpétua. “Nenhum estado” , 

afirma o autor, “deve intervir com uso da força na constituição e no 

governo de outro estado”9.  

 Em verdade não existe uma relação simples entre concepções 

universalistas e a defesa das intervenções humanitárias. Por outro lado, o 

que Alan Donagan chama “moralidade comum” da tradição da lei natural, 

freqüentemente associada com o pensamento de Kant, implica numa 

“preocupação positiva com o bem-estar dos povos fora da comunidade 

política de cada um” e pode então ser considerada como uma base 

normativa para justificar as intervenções humanitárias10. Tentativas de se 

aplicar conceitos rawlsianos, notadamente da teoria da justiça de Rawls, à 

esfera internacional, produziu resultados discrepantes. Charles Beitz 

defendendo sobre esse arcabouço teórico um cosmopolitismo que 

justificaria as intervenções, o próprio Rawls, em apoio aos valores 

pluralistas, defende o princípio de não-intervenção11. 

 Mas ocorre a  mesma controvérsia quando analisamos as correntes 

de pensamento político? Tanto conservadores quanto liberais têm estado 

divididos nessa questão. Michael Smith divide os conservadores em “não-

intervencionistas prudenciais”  e em “ intervencionistas ideológicos”12. Os 

                                                 
7  Mill, 1959.  
8  Walzer, 1977, p. 90. 
9  Kant, 1991, p. 96.  
10  Boyle, 1992, p. 123.  
11  Rawls, 1972, p. 378. 
12  Smith, 1989, p. 9. 
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primeiros, usando o “argumento da estabilidade” , advertiram que as 

intervenções enfraquecem o status quo por encorajar estados, menos 

confiáveis em relação às motivações humanitárias, a intervirem com 

propósitos estratégicos mas alegando razões humanitárias. Para Hans 

Morgenthau, a intervenção ideológica, com base nos direitos humanos, 

não é tão eficaz quanto criar uma sociedade exemplar no âmbito 

doméstico “como um modelo para outras nações seguirem o exemplo”13. 

Os intervencionistas ideológicos estiveram preocupados com a 

“ legitimidade moral”  da política externa dos Estados Unidos. A “doutrina 

Reagan” , por exemplo, “apóia-se na doutrina americana tradicional, 

enunciada na Declaração de Independência, segundo a qual a 

legitimidade de um governo depende do seu respeito aos direitos 

individuais14.  

 Os liberais também não ficaram imunes a uma inconsistência 

mútua. Assim como Gladstone oscilou de um não-intervencionismo 

rigoroso a uma defesa fervorosa da intervenção humanitária para por fim 

ao massacre Armênio no século XIX, liberais do século XX, como 

assinala Richard Falk, estiveram divididos entre a retórica moralista do 

intervencionismo e a relutância em relação às conseqüências imprevistas 

dessa operação15.  

 Pensadores acadêmicos também se dividiram. Dois dos mais 

importantes estudiosos sobre as intervenções, Hedley Bull e John 

Vincent, “ implicitamente reconhecem que a intervenção humanitária põe 

em relevo o conflito entre a ordem e a justiça para a sociedade de estados. 

Ambos expõem considerações realistas e pluralistas que coexistem 

desconfortavelmente com os elementos solidaristas”16.  

                                                 
13  Morgenthau, 1967.  
14  Kirkpatrick e Gerson, 1991, p. 22.  
15  Falk, 1993, p. 756.  
16  Wheeler, 1992, p. 486.  
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 Finalmente, o bloco marxista esteve igualmente rachado acerca 

desse tema, à medida  que tentaram o internacionalismo proletário, 

através da união dos proletários e da internacional comunista, mas, em 

contrapartida, Lenin considerava o problema do imperialismo ou da 

dominação colonial, atribuindo a esta expansão as causas da I Guerra 

Mundial.   

 De modo que se faz necessário abordar com mais profundidade as 

intervenções humanitárias, seja em seus fundamentos teóricos, seja nas 

práticas que ocorreram nas últimas décadas. Daí porque questionar, no 

capítulo 5, em que medida a legitimidade internacional dos governos está 

associada ao princípio de não-intervenção e à soberania estatal. 

Para concluir, no capítulo 6, discutiremos os fundamentos morais 

das intervenções humanitárias em confronto com os argumentos 

utilitaristas, para, finalmente, estabelecer em que condições as 

intervenções seriam justificadas moralmente. 

  O presente trabalho, portanto, é um esforço menos de reflexão 

sobre as condições históricas que marcaram o aparecimento das 

intervenções humanitárias do que sobre suas justificativas morais e 

limites, confirmando a importância delas, na medida em que, a partir de 

sua prática, dependem a manutenção da paz e o respeito aos direitos 

humanos em nível mundial. Segue-se que não se trata, pois, de um 

trabalho empírico, baseado em estudos de caso, mas de uma discussão 

introdutória acerca dos princípios internacionais de justiça, os quais 

deveriam fornecer subsídios morais às justificativas das intervenções 

humanitárias.    
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CAPÍTULO  1 
 
 

INTERVENÇÃO ARMADA E HUMANITARISMO   

 

 

O problema das intervenções humanitárias foi inicialmente 

colocado pelos analistas uma vez que poderia haver uma controvérsia em 

torno das noções de intervenção, que pressupõe o uso da força, e de 

humanitarismo. Dependendo das interpretações dessas noções, as 

intervenções humanitárias poderiam ser consideradas uma contradição em 

termos. Daí porque, numa primeira parte deste capítulo, discutiremos a 

relação entre intervenção com uso da força e humanitarismo, para em 

seguida esboçarmos uma tipologia e uma definição básica das 

intervenções humanitárias.   

Segundo Wil Verwey, para ser considerada como humanitária, uma 

intervenção com uso da força deve ser “com propósito único de prevenir 

ou fazer cessar uma violação grave de direitos humanos, em particular 

ameaças à vida das pessoas, quaisquer que sejam suas nacionalidades”17. 

Deixando de lado por um momento a discussão se tal propósito deverá ser 

exclusivamente humanitário – alias, uma condição tão rigorosa que o 

autor não admite que tenham ocorrido quaisquer exemplos até agora – 

devemos questionar o quanto nos será relevante associar o humanitarismo 

com a proteção dos direitos. Essa associação foi feita por todos os 

estudiosos das intervenções humanitárias. Mas antes de prosseguirmos 

                                                 
17  Verwey, 1992, p.114. 
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com essa linha de investigação, seria conveniente observarmos, antes de 

tudo, a linguagem mais ampla do humanitarismo, dentro da qual pertence 

o atributo humanitário das intervenções. 

 Apelos ao humanitarismo tornaram-se cada vez mais comuns no 

período pós-1845. Incluído nos propósitos das Nações Unidas, por 

exemplo, está o “objetivo de alcançar a cooperação internacional na 

solução dos conflitos que tenham um caráter humanitário”18. Desde então, 

“considerações de humanidade”  tem sido amplamente reconhecidas no 

direito internacional, ocorrendo a proliferação de referências aos 

“princípios ou preceitos de humanidade”  em preâmbulos de Convenções 

Internacionais, em resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas e 

nas práticas diplomáticas recentes19. Numa conhecida decisão em 1949, a 

Corte Internacional de Justiça reconheceu as “considerações básicas de 

humanidade”  como “princípios gerais do direito internacional”20. 

Exemplos semelhantes proliferaram subseqüentemente, de modo que ao 

tempo da Conferência Diplomática de 1974 sobre a Reafirmação e o 

Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário, conclui-se que 

“considerações de humanidade”  estavam agora fundamentadas não 

apenas no “direito natural”  ou em “princípios gerais de direito 

reconhecidos por nações civilizadas” , como no passado, mas mais 

concretamente sobre a base daquilo que foi denominado “os princípios da 

Carta das Nações Unidas”21.  

 Apesar disso tudo, porém, não existe uma definição geral de 

humanitarismo no direito internacional. Ela desenvolveu-se peça por peça 

em diversas áreas distintas mas sobrepostas. Como salienta Bruce 

Nicholls, “uma definição consistente de humanitarismo escapou das 

                                                 
18  Carta das Nações Unidas, 1945, artigo 1. Veja em Rangel, 2000, p. 31. 
19  Brownlie, 1990, p.28. 
20  Relatórios da CIJ, caso do Canal de Corfu.  
21  Macalister-Smith, 1985, p.55. 
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autoridades públicas e privadas”22. As Convenções de Genebra, por 

exemplo, aceitam, mas não elucidam, os “princípios de humanidade”, 

enquanto que a Corte Internacional de Justiça, ao decidir se a ajuda dos 

Estados Unidos aos “contra”  nicaraguenses em 1986 contava como 

humanitária, não fez mais do que reportar-se vagamente ao “propósitos 

consagrados na prática da Cruz Vermelha”23. 

 Tal imprecisão é claramente uma desvantagem do ponto de vista 

daqueles que pretendem estabelecer uma lei geral de assistência 

humanitária codificada, a ponto de alguns estudiosos do assunto a 

perguntarem “o que significa a expressão humanitário?”24  

 Por outro lado, a Comissão Independente para Questões 

Humanitárias Internacionais, instalada em 1983 em resposta à resolução 

de 1981 da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre uma nova ordem 

humanitária internacional, deu bom acolhimento à generalidade do termo 

“humanitarismo” , de modo que a noção ficou menos identificada a uma 

tradição ocidental do que com a terminologia relativamente mais 

específica de “direitos humanos” , contribuindo assim para contemplar 

todas as tradições de diversas nações “numa definição mais ampla e mais 

universal de humanitarismo” 25.  

 Em vista de toda essa controvérsia, o melhor método para 

compreender o significado do adjetivo “humanitário”  é abordar a questão 

a partir do exame das três das principais manifestações de caráter 

humanitário ocorridas desde 1945 e inquirir em cada caso como o 

adjetivo “humanitário”  é entendido. As três manifestações são o direito 

internacional humanitário do conflito armado, a assistência humanitária 

internacional e a lei internacional dos direitos humanos. 

                                                 
22  Nicholls, 1987, p. 193. 
23  Minear and Weiss, 1993, p.7. 
24  Roberts, 1993b, p.13. 
25  Aga Khan, 1988, p. 156; Owen, 1993, p.53.  
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 I. Direito Internacional Humanitário 

 

 O direito internacional humanitário relativo ao conflito armado, 

terminologia usada pelas Nações Unidas é a parte do direito público 

internacional e é definido pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha 

como “regras internacionais, estabelecidas por tratados ou tradição, que 

são especificamente planejadas para resolver problemas humanitários 

resultantes de conflitos armados internacionais ou não-internacionais, e 

que, por razões humanitárias, restringem o direito das partes envolvidas 

num conflito de usar métodos de guerra de sua escolha ou proteger 

pessoas e posses que são, ou podem ser, afetados pelo conflito”26.  

 Uma distinção tradicional é usualmente feita entre o direito na 

guerra de Haia, o qual abrange os direitos e deveres recíprocos dos 

combatentes, e a Convenção de Genebra (ou direito humanitário), o qual 

protege militares que não estão em combate, tais como prisioneiros ou 

feridos, e civis não-combatentes – por vezes chamados de inocentes na 

tradição da guerra justa27.  

 O direito de Haia, estabelecido pela Declaração de São Petersburgo 

em 1868, considera as tradições cavalheirescas de reciprocidade entre os 

combatentes28 e enfatiza a proporcionalidade, a necessidade militar e os 

direitos e obrigações dos estados.  O direito de Genebra, estabelecido pela 

Convenção de Genebra em 1864, fundamenta-se não na reciprocidade, 

mas nos princípios universais de humanidade e é o que chamam de 

“direito objetivo contendo regras aplicáveis a todos os elementos de uma 

sociedade”29. Uma permuta entre prisioneiros de guerra seria um exemplo  

                                                 
26  Pictet, 1988, p. xxi. 
27  McCoubrey, 1990, pp. 1-2.  
28  M. Keen, 1965; Johnson, 1981, pp. 131-150. 
29  Vasak, 1988, p. 298. 



 13 

de reciprocidade. Uma exigência de que civis aprisionados ilegalmente 

sejam libertados seria um exemplo a aplicação dos princípios gerais de 

humanidade.  

 Em acréscimo ao direito de Haia e ao direito de Genebra, dois 

outros elementos de direito internacional humanitário são às vezes 

distinguidos: o direito de Nuremberg, o qual incorpora os julgamentos 

dos tribunais militares de Nuremberg em 1946 e de Tóquio em 1947, e o 

direito fundamentado em outras fontes, incluindo manuais de campos 

militares nacionais.  

 No âmago do direito internacional humanitário encontram-se 

princípios que, nas palavras de Geoffrey Best, expressam a “afirmação de 

valores diferentes daqueles do guerreiro”30.  

 

 II. Assistência Humanitária Internacional 

 

 A assistência humanitária internacional preocupa-se com as 

necessidades imediatas das vítimas de desastres naturais ou políticos, não 

necessariamente em zonas de guerra nem tampouco exclusivamente 

relacionadas com violações explícitas de direitos humanos. Desde 1945, e 

particularmente desde a Guerra de Biafra em 1967-70, a Cruz Vermelha 

tem ela própria sido cada vez mais ativa em estender progressivamente 

sua frente de trabalho para além do contexto de guerra entre estados 

soberanos na direção de crises humanitárias em geral. A assistência 

humanitária internacional está assim ligada ao direito internacional do 

conflito armado através do trabalho da Cruz Vermelha e aos direitos 

humanos através do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o qual reconhece um direito “a alimentação, roupa, moradia e 

cuidados médicos” em situações de crise, embora a assistência 
                                                 
30  Best, 1994, p. 374. 
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humanitária internacional seja ao mesmo tempo distinta dos direitos 

humanos e do direito internacional do conflito armado.  

 Em sua forma clássica, a assistência humanitária é restringida aos 

refugiados organizados, fome e esforços de ajuda destinados a trazer 

auxílio imediato àqueles que estão sofrendo em crises ou em emergências 

humanitárias, em contraste com preocupações mais estruturais de longo 

prazo, como o desenvolvimento.  

Um bom guia para acompanhar as tentativas de codificar a 

assistência humanitária desde o pós II Guerra é o livro International 

Humanitarian Assistence – Disaster Relief Actions in International Law 

and Organization, de Peter Macalister-Smith, de 1985. Como o autor 

observa, “não existe no momento um organismo internacional de direito 

relacionado especifica e exclusivamente com a assistência humanitária, 

além dos limites do conflito armado”31.  

Em vez de uma codificação formal, o esforço tem sido antes para ampliar 

e coordenar esforços de ajuda humanitária, para instituir o escritório do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) em 

1950, para instituir o Coordenador das Nações Unidas para Ajuda contra 

Calamidades em 1971 e para instituir o Departamento das Nações Unidas 

para Assuntos Humanitários (DAH) em 1991. Veja em anexo a evolução 

das instituições da assistência humanitária internacional. 

O ACNUR foi endossado pela Assembléia Geral das Nações 

Unidas, através de seu estatuto fundador, com uma instrução oficial 

explicitamente humanitária e não política. A insistência sobre essa 

distinção conceitual crítica era característica dos esforços humanitários 

patrocinados pela Assembléia Geral das Nações Unidas e do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, em contraste com  as  dimensões  

                                                 
31  Macalister-Smith, 1985, p. 52. 
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políticas do Conselho de Segurança. Não obstante, esta distinção tem sido 

progressivamente erodida, particularmente desde a Resolução 688 de 

1991 do Conselho de Segurança concernente ao abastecimento 

humanitário para o povo do Iraque ao final da guerra de 1991.  

O ACNUR coordenou a assistência humanitária em geral até a 

época da grave crise do Paquistão Oriental, em 1971, quando a repentina 

afluência de 10 milhões de refugiados para dentro de Bengala Ocidental 

precipitou uma revisão radical. Desse modo, desde 1971, esforços cada 

vez mais vigorosos têm sido feitos para aprimorar a coordenação de 

assistência humanitária, culminado na criação do Departamento de 

Assuntos Humanitários em 1991.  

Deve ser lembrado que a assistência humanitária bilateral, entre 

governos, permaneceu o mais importante canal de assistência em muitos 

senão na maioria dos casos. Não menos importantes nessa matéria foram 

as organizações não-governamentais (ONGs), as quais atuam 

legitimamente sob o artigo 71 da Carta das Nações Unidas32. As ONGs 

tornaram-se particularmente proeminentes com a guerra de Biafra, 

deflagrada em 1967, que, sendo uma guerra civil, veio a ser um teste 

severo para o artigo 3 da Convenção de Genebra de 194933. 

  Antes de prosseguirmos com a discussão da última das três 

manifestações de caráter humanitário, a saber, os direitos humanos, 

convém questionarmos quais são os valores centrais que fundamentam o 

direito internacional humanitário e os diversos empreendimentos de 

assistência humanitária internacional. O que é que imbui o primeiro com 

um espírito marcadamente diverso daquele do guerreiro de Geoffrey Best 

e que serve para classificar os últimos como humanitário e não políticos?  

                                                 
32  Rangel, 2000, p.53. O artigo 71 estabelece que “o Conselho Econômico e Social poderá entrar nos 
entendimentos convenientes para a consulta com organizações não-governamentais, encarregadas de 
questões que estiverem dentro de sua própria competência” .  
33  O artigo 3 refere-se ao tratamento humano que os civis, feridos e prisioneiros de guerra deveriam 
receber dos combatentes. Veja em Souza e Dolinger, 2006, p. 245.  
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Para uma resposta, voltamo-nos para os estatutos e princípios da 

Cruz Vermelha. Os valores fundamentais que imbuem o humanitarismo 

da Cruz Vermelha estão configurados nos sete “princípios fundamentais”  

adotados em 1965. Eles são descritos como “uma inspiração e um guia 

para todas as atividades humanitárias da organização”34. Vamos omitir 

três dos sete “princípios fundamentais” , a saber a independência, serviço 

voluntário e unidade, respectivamente artigos 4, 5 e 6, porque eles se 

aplicam mais estritamente à integridade interna da organização e nos 

deter aos outros quatro: humanidade, imparcialidade, neutralidade e 

universalidade, artigos 1, 2, 3 e 735. 

“A Cruz Vermelha, nascida de um desejo de levar assistência sem 

discriminação para o ferido no campo de batalha, esforça-se para prevenir 

e aliviar o sofrimento humano onde quer que ele possa ser encontrado. O 

nosso propósito é proteger a vida e a saúde e assegurar o respeito ao ser 

humano” . Eis aí o âmago do humanitarismo, segundo Henry Dunant, 

fundador da Cruz Vermelha, para quem, em 1859, contemplou com 

horror a agonia do campo de batalha de Solferino, sobre o qual cerca de 

38 mil homens encontravam-se mortos ou feridos após 15 horas de 

combates e resolveu criar a organização de assistência36. Foi uma resposta 

direita à necessidade desesperada das vítimas, reconhecendo a 

humanidade comum que existe acima das divisões políticas mesmo em 

guerra. Nas palavras do jurista Emerich de Vattel, em O direito das 

gentes, “não vamos nunca esquecer que nossos inimigos são homens”37.    

No mesmo espírito, aqueles que violam as leis de guerra e de humanidade 

não podem alegar motivações políticas? Não, porque são crimes contra a 

própria humanidade. Francis Lieber, criador da “Ordem Geral nº100: 

                                                 
34  The Red Cross, nov-dez, 1984, pp. 328-30. 
35  Pictet, 1979. 
36  Dunant, 1986. 
37  Vattel, 1964, livro III, seção 158. 
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instruções para a administração dos exércitos dos Estados Unidos”  de 

1865, colocou essa mesma questão e concluiu que o sofrimento 

desnecessário no campo de batalha “é crueldade, como entre as pessoas 

comuns” , e deve, portanto, ser tratado como crime38.  

O princípio de imparcialidade, freqüentemente confundido com o 

princípio da neutralidade, enfatiza a não-discriminação ao reagir à 

necessidade das vítimas. Como podemos observar pelo artigo 3, comum 

às quatro Convenções de Genebra de 1949, o princípio de imparcialidade 

é definido da seguinte maneira: “a Cruz Vermelha não faz discriminação 

quanto à nacionalidade, raça, credos religiosos, classe ou opinião política. 

Ela empenha-se em aliviar o sofrimento das pessoas, sendo guiada 

somente pelas necessidades das vítimas e em dar prioridade aos casos 

mais urgentes de aflição”39. Todos os humanos são considerados com 

igual importância e a assistência deve ser priorizada em termos apenas de 

necessidade. 

O princípio de neutralidade é entendido da seguinte forma: “a fim 

de continuar tendo confiança de todos, a Cruz Vermelha não pode tomar 

partido em hostilidades ou envolver-se a qualquer tempo em disputas de 

natureza política, racial, religiosa ou ideológica”40. Trata-se da exigência 

de que o humanitarismo precisa ser apolítico para levar a cabo de modo 

efetivo as atividades humanitárias e para a definição dessas atividades 

como humanitárias. “O corpo inteiro do direito internacional humanitário 

funda-se sobre a idéia de que é possível separar assuntos humanitários de 

assuntos políticos e com isso convencer as partes de um conflito a 

manterem ambas um canal de diálogo na esfera humanitária e uma 

                                                 
38  Johnson, 1981, p. 299.  
39 The Red Cross, nov-dez, 1984, pp. 328-30. 
 
40 The Red Cross, nov-dez, 1984, pp. 328-30. 
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maneira de conduta que satisfaça não apenas os interesses das vítimas, 

mas os seus próprios interesses igualmente” 41.  

Em contrapartida, a intenção de separar “ação humanitária”  de 

“ação política”  é tanto conceitual quanto praticamente ambivalente. 

David Forsythe, por exemplo, subdividiu a “realpolitik” , política 

partidária e política humanitária, sendo que esta corresponderia ao 

“esforço para implementar valores humanitários como um programa de 

ação oficial”42. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está certamente 

envolvido com a política humanitária. É tanto verdadeiro afirmar que os 

fins humanitários somente podem ser alcançados através da política 

quanto afirmar que eles somente podem ser alcançados separando-os da 

política. Para acrescentar, o autor distingue ainda três tipos de 

envolvimento político humanitário: “humanitarismo imparcial” ,  

“humanitarismo internacional”  e “humanitarismo revolucionário” . Sendo 

que o primeiro consiste na busca de certas organizações, como a Cruz 

Vermelha, e, obter um apoio das autoridades públicas. O segundo tipo 

corresponde aos agentes, como a maioria das ONG’s e dos funcionários 

das Nações Unidas, que mesclam estilos cooperativos e conflituosos com 

as autoridades públicas. E o terceiro correspondem as ações dos agentes 

que desconsideram por completo as autoridades públicas, como nos casos 

das intervenções armadas43.  

Os procedimentos apolíticos da Cruz Vermelha são eles próprios 

discutíveis e, paradoxalmente, políticos. “Neutralidade”  significa que 

canais de comunicação são mantidos abertas entre as partes em conflito, 

dessa forma preservando-se os componentes humanitários, mas com isso 

também não se pode condenar o litigante  culpado.  Durante  a  II  Guerra,  

                                                 
41  Sandoz, 1993, p. 2.  
42  Forsythe, 1977, pp. 1-2. 
43  Forsythe, 1977, p. 227. 
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por exemplo, a Cruz Vermelha foi criticada severamente por efetivamente 

ter fechado os olhos para as atrocidades dos nazistas. Foi um problema 

repetido na Bósnia.  

O princípio de universalidade é fundamental para todas as 

atividades que aspiram à designação de “humanitárias” . A Cruz Vermelha 

afirma, acerca desse princípio, que “é uma instituição difundida pelo 

mundo todo na qual todas as sociedades têm igual status e compartilham 

de iguais responsabilidades e deveres para ajudar umas às outras. A 

universalidade de nosso movimento provém do engajamento de cada um 

de seus membros aos valores universais”44. Trata-se de um princípio 

estrutural para as intervenções humanitárias, as quais, por essa razão, 

dependerão de um endosso internacional e só poderão ser efetuadas 

através das organizações internacionais.  

Que esses quatro princípios impregnam o humanitarismo em geral, 

e não apenas as atividades da Cruz Vermelha, pode ser observado 

imediatamente. Bruce Nicholls salienta que “os princípios de 

imparcialidade (não-discriminação) e de neutralidade política 

fundamentam tanto o direito humanitário da Convenção de Genebra 

quanto o humanitarismo moderno. Sem eles, a prática humanitária seria 

indistinguível do ativismo político partidário”45. Segundo Macalister-

Smith, “para ser amplamente aceitáveis, as ações humanitárias deveriam 

ajustar-se a certas condições básicas. Minimamente, deveriam afastar-se 

de objetivos políticos partidários (neutralidade), deveriam ser executadas 

de acordo com os instrumentos internacionais apropriados 

(universalidade) e deveriam ser administradas por organizações 

humanitárias (imparcialidade)”46.  

                                                 
44 The Red Cross, nov-dez, 1984, pp. 328-30. 
 
45  Nicholls, 1987, p. 195. 
46  Macalister-Smith, 1985, p. 169. 
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III. Direitos Humanos 

 

Voltemos à terceira manifestação do humanitarismo: o 

desenvolvimento de um regime internacional para a proteção dos direitos 

humanos. Jean Pictet sugeriu que os dois sistemas jurídicos, o direito 

internacional humanitário do conflito armado e a jurisprudência 

internacional dos direitos humanos, poderiam ser enquadrados ambos 

como “direito humano” , que o autor define como “todas as cláusulas 

jurídicas internacionais que asseguram respeito pelo pleno 

desenvolvimento do ser humano”47. 

Em verdade, enquanto que a jurisprudência dos direitos humanos 

abrange tanto a paz quanto a guerra e preocupa-se com a responsabilidade 

do estado pelo dano sofrido por uma vítima, o direito internacional 

humanitário do conflito armado permite instaurar processos criminais 

contra um acusado48 somente em contextos de conflitos armados. Apesar 

disso, o Tribunal de Crimes de Guerra instaurado pelo Conselho de 

Segurança para a antiga Iugoslávia em 1992 incluiu dentro de sua esfera 

de atuação violações à Convenção de Genocídio de 1948 e “crimes contra 

a humanidade” , bem como transgressões à Convenção de Genebra de 

1949.  

A mesma indeterminação é encontrada na relação entre direitos 

humanos e assistência humanitária. Esta é usualmente vista como tendo 

apoio num princípio de resposta a necessidades humanas, em vez de 

direitos humanos. Isso porque as necessidades são anteriores aos direitos, 

quantificáveis mais objetivamente e menos enredados em controvérsias 

                                                 
47  Pictet, 1988, p. xxi. 
48  Hampson, 1994, p. 31.  
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culturais e políticas49. Mas os direitos acrescentam uma dimensão crucial 

às necessidades básicas, como bem observou Tocqueville em relação aos 

direitos políticos, para quem “não existe nada que, falando de um modo 

geral, eleva e sustenta mais o espírito humano do que a idéia de direitos. 

Existe alguma coisa grandiosa na idéia de direito que remove de qualquer 

petição seu caráter de súplica, e coloca aquele que o reclama no mesmo 

nível daquele que o outorga”50. 

Direitos humanos não são liberdades, poderes ou imunidades 

outorgadas por um governo ou concedidos por humanitaristas 

condescendentes. Os direitos humanos são exigidos e não suplicados. A 

insistência sobre esses direitos pode ser mal recebida em certas 

circunstâncias, mas isso dificilmente aconteceria nas situações extremas 

consideradas nesta dissertação. Jack Donnelly entende que existe um 

“paradoxo da posse”  dos direitos humanos, na medida em que os direitos 

são buscados e afirmados em contextos onde eles já não são 

desfrutados51. É por isso que a linguagem dos direitos humanos é 

invocada em situações extremas, buscando-se garantir valores tais como a 

proteção à vida, assistência básica, governo democrático, 

desenvolvimento.  

A história da evolução do direito natural em direitos naturais e dos 

direitos naturais em direitos humanos escapa ao tema central dessa 

dissertação, mas convém destacarmos alguns pontos. As raízes históricas 

dos direitos humanos remontam ao século XVII e, conforme algumas 

interpretações, muito antes52. Marcos anteriores a 1945 incluem a 

abolição da escravatura, acordos sobre direitos dos trabalhadores, o 

sufrágio feminino, o reconhecimento do princípio do voto individual 

                                                 
49  Donnelly, 1985, p. 27-31. 
50  Tocqueville apud Vincent, 1986, p. 17. 
51  Donnelly, 1985, pp. 15-20.  
52  Vincent, 1986; Donnelly, 1989. 



 22 

(uma pessoa, um voto) e a descolonização. Mas não foi senão a partir de 

1945 que os valores dos direitos humanos emergiram com todo destaque 

como um dos principais agrupamentos de valores ao redor dos quais o 

novo regime da Carta das Nações Unidas foi erigido, em contraposição 

aos valores do sistema de estados53, em face das catástrofes ocorridas 

durante a II Guerra Mundial.  

A que corresponde isso tudo? Primeiro, é preciso analisar o que 

significa “humanitário”  no campo dos direitos humanos e, em segundo, 

discutir os tipos de abuso aos direitos humanos que justificariam as 

intervenções humanitárias.  

Quem são os detentores dos direitos humanos? Existem questões 

profundas sobre se os sujeitos dos direitos humanos são indivíduos ou 

coletividades, mas não discutiremos nesse momento essa problemática 

porque nosso interesse é com as violações em massa dos direitos 

humanos. Donnelly pode estar certo ao afirmar que os direitos humanos 

“deveriam ser interpretados meramente como direitos dos indivíduos que 

agem como membros de uma comunidade” 54 e pode ser que, quando se 

tratar de processos legais por crimes de guerra ou contra a humanidade, 

como genocídio, o que requer provas de intenção de destruir uma 

comunidade, isso se estenda para além da jurisprudência tradicional dos 

direitos humanos – esta é a razão pela qual a Convenção de Genocídio de 

1948 nem sempre é considerada como um tratado de direitos humanos. 

Limpeza étnica ameaça comunidades inteiras, o que equivale a afirmar 

que se trata de uma ameaça aos indivíduos tanto considerados em si 

mesmos quanto membros da comunidade. 

Convém questionarmos quais são os direitos contemplados pelos 

direitos humanos, para, em seguida, tendo em vista nossos propósitos, 

                                                 
53  Damrosch, 1993, p. 93.  
54  Donnelly, 1989, p. 147. 
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discutirmos se existem direitos “fundamentais”  ou “básicos”  que 

fundamentam os demais e gozam de alguma precedência.  

Costuma-se dividi-los, com alguma controvérsia na relação entre 

eles, em direitos humanos de “primeira geração” , constituídos pelos 

direitos civis e políticos, direitos humanos de “segunda geração”, os quais 

englobam os direitos sociais e econômicos, e os direitos humanos de 

“terceira geração” , dentro dos quais figuram os direitos de 

solidariedade55. 

No tocante à questão do problema da existência ou não de certos 

direitos tidos como “fundamentais”  ou “básicos” , destaca-se o trabalho de 

Henry Shue intitulado Direitos básicos: subsistência, afluência e política 

externa dos Estados Unidos. Ignorando o debate acerca dos direitos 

positivos e direitos negativos, Shue elabora uma argumentação para 

reconhecer três direitos básicos, a saber a segurança, a subsistência e a 

liberdade. 

Dados os sujeitos e os objetos dos direitos humanos, quem deve 

assumir as responsabilidades correlatas? Não é verdade que em geral 

onde existe um direito existe necessariamente uma responsabilidade, mas 

no caso de um direito básico como o da segurança, nos termos de Shue, 

ao menos três tipos de responsabilidade parecem realmente existir. Em 

primeiro lugar existe uma responsabilidade primária de não estar 

envolvido ou comprometido com uma violação e duas outras 

responsabilidades secundárias, como proteção e assistência56. Podemos 

então considerar numa primeira acepção que as intervenções humanitárias 

estariam comprometidas com a responsabilidade secundária de garantir a 

proteção dos indivíduos ou de comunidades.  

                                                 
55  Vasak, 1977. 
56  Shue, 1980. Veja também em Shue, 1996. 



 24 

Em referência à questão das intervenções humanitárias, Vincent e 

Wilson identificam três níveis de responsabilidade. São eles: a 

responsabilidade do próprio estado em não violar os direitos de seus 

cidadãos, o compromisso dos demais estados da sociedade internacional 

em se respeitarem mutuamente e o compromisso dos indivíduos com a 

comunidade mais ampla do gênero humano.  

No caso do segundo nível de responsabilidade, nos termos de 

Vincent e Wilson, a proteção de outros estados quando um governo falha 

em sua responsabilidade primária em relação aos seus próprios cidadãos, 

teremos uma situação em que os agentes da intervenção serão outros 

governos. Em outras palavras, a proteção aos direitos humanos das 

vítimas exige, em primeiro lugar, o cumprimento de  responsabilidades 

por parte de seus próprios governantes e, em segundo, o cumprimento de  

responsabilidades por parte de outros governos57. 

Finalmente, qual é a base de justificação para as reivindicações de 

direitos humanos como aquelas feitas pelas vítimas de abusos dos direitos 

humanos? Um conjunto de possibilidades tem sido sugeridas, como o 

direito natural58, o humanitarismo59 e o utilitarismo60. Segundo a 

Declaração de Viena e o Programa de Ação da Conferência Mundial 

sobre Direitos Humanos de 1993, “ todos os direitos humanos derivam da 

dignidade e do valor inerentes da pessoa humana” . Shue está certo ao 

afirmar que os “direitos básicos são a moralidade das profundezas. Eles 

identificam a linha abaixo da qual ninguém pode afundar”61.  

Mas como isso ocorre na prática? Desde pelo menos o tempo de 

John Austin, os ultra-positivistas céticos têm concluído que, na ausência 

de uma autoridade efetiva com poder de impor sanções em casos de 

                                                 
57  Bettati e Kouchner, 1987.  
58  Finnis, 1980. 
59  Donnelly, 1989, cap. 3. 
60  Singer, 1993.  
61  Shue, 1980, p. 18; veja também em Shue, 1996. 
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violações, os assim chamados direitos humanos, entendidos como uma 

declarações de princípios, corresponde a pouco mais que uma 

“moralidade positiva” 62. E os estados são movidos por interesses 

nacionais, não pela moralidade. Governos que fizeram declarações de 

intenção e foram signatários dos instrumentos dos direitos humanos, 

perpetraram, eles próprios, abusos desses direitos, enquanto que governos 

que não perpetraram violações foram, por vezes, omissos em relação aos 

fatos ocorridos no interior de outras nações. O princípio de humanidade é 

visto como tendo pouca relevância nos assuntos internacionais.  

O regime internacional de direitos humanos pós-II Guerra, por 

outro lado, é certamente admirável no papel. Por exemplo, têm sido feitas 

importantes contribuições dentro de cada um dos quatro tópicos 

reconhecidos como fontes tradicionais do direito internacional, presentes 

no artigo 38 do Estatuto de 1948 da Corte Internacional de Justiça63. No 

referido artigo, o qual estabelece a partir de quais fontes a Corte aplicará 

o direito internacional, figuram como fontes do direito internacional as 

convenções internacionais, o costume internacional, os princípios gerais 

do direito, a jurisprudência e as doutrinas64. Existe também um 

reconhecimento amplamente difundido da existência de “normas 

imperativas de direito internacional (jus cogens) reconhecidas pela 

comunidade internacional de estados” , segundo as quais “nenhuma 

derrogação é permitida” , e qualquer tratado que conflita com as normas 

jus cogens será considerado vazio65. Todo problema está, portanto, como 

observa Brownlie, na redução do abismo entre os compromissos 

internacionais assumidos e o desempenho domésticos dos governos66. 

                                                 
62  Austin, 1954. 
63  Davidson, 1993, pp. 47-64.   
64  Rangel, 2000, p. 79.  
65   Ver na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, artigo 53.  
66  Brownlie, 1990, p. 577.  
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É útil considerar dois níveis de aplicação dos direitos humanos. O 

primeiro é a efetivação dos direitos humanos no âmbito doméstico, de 

modo que os direitos humanos como declaração de princípios sejam 

transformados em garantias constitucionais. A implementação depende, 

portanto, da política subseqüente dos governos. Quando ocorrem 

violações, em primeiro lugar convém levar o problema aos tribunais 

domésticos. Mas qual o procedimento mais apropriado quando não 

existem recursos locais ante as violações? Como relata Shue, nas mais 

graves violações das normas internacionais dos direitos humanos, os 

direitos devem ser reivindicados contra os governos67.  

Chegamos, agora, ao segundo nível de efetivação dos direitos 

humanos. Se governos nacionais são omissos ou os sujeitos das violações 

aos direitos humanos, como os demais governos deveriam agir? Existe, 

primeiro, a questão da relevância dos direitos humanos na política externa 

de cada governo e, segundo, o alcance da resposta coletiva, 

principalmente por meio das Nações Unidas, das organizações regionais 

ou associações ad hoc de estados. Esses assuntos, em verdade, são 

amplos e escapam ao objetivo desta dissertação. 

Uma vez analisada as três manifestações do humanitarismo 

contemporâneo, agora podemos esboçar, com melhores subsídios 

teóricos, uma tipologia e uma definição básica das intervenções 

humanitárias, tendo em vista que as concepções clássicas, como veremos 

a seguir, não são mais apropriadas para compreender os novos eventos 

internacionais. Isso porque os quatro anos que se seguiram à Resolução 

688 do Conselho de Segurança e à Resolução da Assembléia Geral das 

Nações Unidas testaram os mecanismos coletivos da intervenção com uso 

                                                 
67  Shue, 1980, p. 7; Shue, 1996. 
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da força e da intervenção sem uso da força – ou a ajuda humanitária68. 

Eles também transformaram o contexto no interior do qual a questão da 

intervenção humanitária surgiu. Enquanto que durante a Guerra Fria a 

questão envolvia usualmente abusos aos direitos humanos por governos 

protegidos pelo sistema de alianças, desde o fim da Guerra Fria o debate 

tem girado em torno do sofrimento humano em conflitos violentos, 

principalmente em governos fracos com uma legitimidade interna 

questionável. Daí porque a questão do humanitarismo ganhar relevo, 

sendo conseqüente propor uma nova tipologia e uma nova definição.   

 Uma nova tipologia das intervenções humanitárias é apropriada, 

porque existem distinções importantes a serem feitas dentro da categoria 

ampla de intervenção humanitária, e, em seguida, esboçarmos um 

definição do objeto desta dissertação.  

1) Intervenção humanitária governamental. 

 Em primeiro lugar, convém classificar as intervenções humanitárias 

com uso da força junto com três tipos de intervenção humanitária sem uso 

da força. Teríamos então: 

I. Intervenção humanitária coercitiva: 

a)intervenção humanitária militar com uso da força 

b)intervenção humanitária não-militar coercitiva 

II. Intervenção humanitária não-coercitiva: 

c)intervenção humanitária militar sem uso da força  

d)intervenção humanitária não-militar não-coercitiva 

É importante notar que cada um dos quatro tipos de intervenção 

humanitária governamental pode incluir uma ação de estado sob a égide 

de organizações regionais ou das Nações Unidas, assim como ações de 

estados que atuam sozinhos ou via grupos ad hoc. 

                                                 
68  A Resolução 688 foi aprovada em 5 de abril de 1991 e trata da guerra do Iraque. Veja em 
Ramsbotahm, 1996, p. 71.  
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Esses tipos de ação governamental tornam-se decrescentemente 

consensuais e crescentemente problemáticos em termos de distinção entre 

envolvimento humanitário e político conforme passam de (d) para (a).  

Na intervenção humanitária coercitiva executada por governos, 

figuradas pelas categorias (a) e (b), é a coerção, em vez do uso da força 

militar, que representa o elemento decisivo que define a intervenção. Um 

exemplo da categoria (b) seria a imposição de sanções de modo a 

promover causas humanitárias. 

A intervenção humanitária não-coercitiva executada por governos, 

a qual correspondem aos itens (c) e (d), representa um afastamento das 

principais linhas de pesquisa sobre o tema. Dentro da categoria (c) estão 

as operações de paz feitas pelos capacetes azuis das Nações Unidas, como 

as de manutenção de paz no Haiti, que se encontra em andamento, e 

outras atividades militares, como o programa “Operação Anjo do Mar” , 

lançada em reação ao ciclone em Bangladesh em 199169. Existe um 

grande alcance para contribuições militares em áreas de desastres 

ambientais, incluindo transportes aéreos. Exemplos da categoria (d) 

poderiam ser a concessão ou a recusa do reconhecimento oficial de um 

estado separatista70, rompimento das relações diplomáticas71 e 

contribuições para programas humanitários de socorro. 

2) Intervenção humanitária transnacional e não-governamental 

Nessa categoria se enquadram o Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha, agências humanitárias das Nações Unidas, como UNICEF e 

UNHCR, a organização Médicos Sem Fronteiras e as ONG’s.  

                                                 
69  Rahman, 1993.  
70  Damrosch, 1989.  
71  Donnelly, 1984.  
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Tendo sido excluída de guerras internas pelas grandes potências, a 

assistência humanitária da Cruz Vermelha ampliou-se em reação à 

turbulência pós-descolonização durante os anos 6072. 

3) Intervenções com uso da força, intervenção militar sem uso da 

força e intervenção não-militar. 

Considerando separadamente cada um dos componentes, 

intervenção e o caráter humanitário, da intervenção humanitária, 

esboçaremos um definição de intervenção humanitária.   

Intervenção. Diante das dificuldades mencionadas acima, a solução mais 

simples de todas é reservar o termo “ intervenção humanitária com uso de 

força”  para o que sobra do conceito original, mas incluindo ações 

autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como 

por estados individualmente, como a maioria dos estudiosos parece agora 

fazer. A sugestão mais radical é então seguir David Scheffer introduzindo 

o termo intervenção humanitária sem uso de força para cobrir todo o 

conjunto de ações governamentais ou não-governamentais que em alguns 

casos mesclam-se com a intervenção humanitária com uso de força 

(manutenção de paz pela ONU) e em alguns casos estão agora 

inextricavelmente ligadas a ela (o fornecimento de ajuda humanitária)73. 

Uma boa razão para fazer esta mudança é que, além da literatura sobre 

intervenção humanitária com uso de força nos anos 90, existe também 

uma literatura florescente, mesmo que não comparável, sobre a 

intervenção humanitária sem uso de força, a literatura sobre a manutenção 

de paz pela ONU desempenhando algo como o papel de uma ponte. Na 

última, os termos “ intervenção”  e “ intervenção humanitária”  são 

freqüentemente usados no sentido de Scheffer. A mudança crucial de 

terminologia é a seguinte:  enquanto que na terminologia clássica 

                                                 
72  Caratsch, 1993. 
73  Scheffer, 1992, p. 267.   
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“ intervenção humanitária”  significa “ajuda autônoma com uso de força 

pela ação de estados através de fronteiras internacionais para proteger 

direitos humanos dos indivíduos de um país” , no resto desta dissertação 

“ intervenção humanitária”  significa ação através de fronteiras 

empreendida pela comunidade internacional em reação ao sofrimento 

humano, constituída de (i) “ intervenção humanitária com uso de força” , 

que é uma versão ampliada do conceito clássico de modo a incluir a ação 

coletiva bem como a autônoma e não mais confinada a abusos de direitos 

humanos por governos, e de (ii) “ intervenção humanitária sem uso de 

força” . 

Existem muitas outras vantagens em fazer esta mudança conceitual 

e terminológica, que deveriam tornar-se evidentes no que segue: (a) ela 

evita a tendência das definições restricionistas de fugir da questão 

principal e de se enredar em complexidades terminológicas; (b) ela 

nitidamente identifica com precisão as discussões essenciais que são 

omitidas pela preocupação exclusiva com a definição clássica; (c) ela 

reflete a relação correta entre as dimensões militar e não-militar da 

intervenção humanitária pós Guerra-Fria – isto é, que a principal função 

da intervenção militar é assegurar um “espaço humanitário”  dentro do 

qual as agências não-militares de ajuda e socorro podem operar; (d) ela se 

esquiva das opções enganosas “tudo ou nada”  suscitadas pelas definições 

restricionistas e abre um caminho para escolhas com mais nuances; e (d) 

ela resgata o próprio conceito de intervenção humanitária com uso de 

força, repondo-a no seu lugar natural como uma opção entre outras.  

O caráter humanitário. Além do mais, como temos visto, o significado de 

“humanitária”  na definição tradicional de intervenção humanitária 

também precisa ser revisado. No contexto pós Guerra-Fria, a preocupação 

tradicional com as violações de direitos humanos por governos precisa ser 

ampliada de modo a incluir a assistência humanitária e a proteção 
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humanitária em situações de conflito. Os princípios de humanidade, 

imparcialidade, neutralidade e universalidade constituem os valores 

centrais. Além disso, no lugar da preocupação clássica unidimensional 

com os motivos humanitários, a qual, não surpreendentemente, quase 

todos os representantes de estado negligenciam, convém avaliar a 

situação com base em cinco critérios:  (i) se houve uma causa 

humanitária; (ii) se houve um objetivo humanitário declarado; (iii) se os 

interventores procuraram atingir esse objetivo com razoável 

imparcialidade e sem interesses que fossem claramente incompatíveis 

com ele – em outras palavras, se houve uma postura humanitária; (iv) se 

foram empregados meios humanitários; e (v) se houve um resultado 

humanitário. 
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CAPÍTULO 2 

 

ORDEM INTERNACIONAL, CONFLITOS ARMADOS E 

INTERVENÇÕES HUMANITÁRIAS 

 

 

Uma vez discutida a relação entre intervenção com uso da força e 

humanitarismo contemporâneo, discussão esta que nos forneceu subsídios 

teóricos para classificar e definir, não mais em termos clássicos, as 

intervenções humanitárias, convém discorrermos sobre como as teorias 

políticas normativas conceberam a noção de ordem internacional e a 

relação desta com a natureza dos conflitos armados e com as justificativas 

das intervenções humanitárias para por termo a estes conflitos.   

O período de 1945 a 1990 foi significativo na história colonial. 

Como conseqüência da descolonização, o princípio de não-intervenção 

deveria ser aplicada a um enorme conjunto de nações, muitas das quais 

não tinham recursos internos para o exercício da soberania positiva. 

Muitos dos piores casos de atrocidade em massa durante o referido 

período foram perpetrados por regimes políticos frágeis e em estados 

relativamente novos. Os perpetradores, porém, eram por vezes protegidos 
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pelo sistema de alianças aos quais pertenciam, de modo que pretextos 

para as intervenções humanitárias coexistiram com proibições sistêmicas 

a elas.     

 À parte as questões de poder, o debate em torno das intervenções 

humanitárias está dentro da ética e revela-se, por vezes, um debate sobre 

a ética. Ética será entendida aqui como sendo referente a uma “ampla 

gama de considerações que tem a ver com escolha e ação” 74. Todos 

aqueles que avaliam opções políticas e as justificam com base em 

princípios gerais que se aplicam em situações concretas estão envolvidos 

num debate ético. Numa questão pública acalorada como a das 

intervenções humanitárias, na qual valores elevados estão em jogo, todas 

as posições assumem uma dimensão ética.  

 O âmago do debate ético reside na tensão permanente entre dois 

grupos de valores assegurados na Carta das Nações Unidas, que se 

“cruzam um com o outro e que podem algumas vezes trabalhar em 

propósitos opostos”75. Esses valores são aqueles da organização do estado 

e os relativos aos direitos humanos. Firmar-se nos dois grupos de valores 

é defrontar-se com um dilema, muito bem descrito por Téson. Para ele, “a 

primeira alternativa desconfortável do dilema da intervenção abre a porta 

para um enfraquecimento imprevisível e sério da ordem mundial. A 

segunda alternativa desconfortável do dilema da não-intervenção acarreta 

a proposição aparentemente intolerável de que a comunidade 

internacional , em nome do preceito da não-intervenção, é impotente para 

combater massacres, genocídios e outras graves violações aos direitos 

humanos”76.  

 Se construirmos um quadro esquemático sobre como a sociedade 

de estados é vista pelos analistas e os tipos de intervenção justificáveis, 

                                                 
74  Nardin e Mapel, 1992, p. 3.  
75  Damrosch, 1993, p. 93.  
76  Téson, 1988, p. 4.  
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observaremos que para o pensamento realista, ao enfatizar que a ordem 

internacional caracteriza-se pela anarquia, as intervenções visam, 

prioritariamente, maximizar os interesses nacionais dos estados 

poderosos. O humanitarismo não encontraria espaço, exceto no plano da 

retórica. Para o pensamento pluralista, haveria uma sociedade 

internacional de estados, fundada no preceito da não-intervenção e da 

ordem, na qual não se justificariam as intervenções humanitárias. 

Associada à vertente solidarista das relações internacionais, a qual 

entende que existe uma comunidade internacional, na qual os estados 

estão separados, mas não mantêm relações anárquicas ou em estado de 

natureza, encontramos uma situação adequada para que as intervenções 

humanitárias possam emergir como uma possibilidade. Para os 

cosmopolitas (embora haja uma ambigüidade entre o modelo federalista 

de Kant e o modelo universalista), por não haver separação entre os 

estados, condição sobre a qual toda noção de intervenção está baseada, as 

intervenções desaparecem.  

 O dilema ético central, portanto, é este: são não existe possibilidade 

para passar da não-intervenção para as intervenções humanitárias, então 

as vítimas serão abandonadas ao seu destino; por outro lado, se é possível 

intervir, é preciso também restringir as intervenções do tipo realista, 

tendo apenas a finalidade de maximizar o poder estatal.  

 É importante reconhecer que cada posição é complexa e inclui 

componentes normativos. Tomando os argumentos realistas e pluralista 

contra as intervenções humanitárias, os realistas são tão descritivos 

quanto normativos. Morgenthau argumenta que argumentos morais e 

jurídicos não servem para nenhuma outra função senão a de “desacreditar 

a intervenção da outra parte e justificar a sua própria”77.  Um  exemplo do  

                                                 
77  Morgenthau, 1967, p. 425.  
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argumento pluralista é o de Walzer, para quem existem “esferas da justiça 

sobrepostas” , não apenas uma única esfera universal78. Mas ele admite 

que o genocídio rompe um código mínimo universal e é intolerável, não 

importando se se trata de uma genuína prática cultural local e goza de 

apoio popular. Walzer defende um componente normativo relevante que é 

a comunidade política. Luban, porém, salienta que a perda da 

legitimidade interna em face de abusos dos direitos humanos, destitui a 

legitimidade externa, sendo “uma situação em que a intervenção é 

justificada”79. As posições solidarista e universalista enfatizam o papel do 

direito internacional não somente como representante dos interesses de 

estados, mas também como a corporificação das aspirações em direção à 

criação de uma comunidade internacional mais civilizada. Aos valores 

dos direitos humanos são dados tanta relevância quanto os valores das 

organizações estatais, bem como os indivíduos e populações são 

reconhecidos como sujeitos pelos quais a sociedade internacional como 

um todo tem responsabilidade. Tal responsabilidade exige direitos para 

agir de modo apropriado e através de canais apropriados. O princípio de 

integridade territorial  e da independência política dos estados 

corporificados no preceito da não-intervenção, seria ele próprio 

enfraquecido se admitisse que a soberania legitimaria o direito a 

massacres e genocídios. O jurista Gentili, ao argumentar em favor da 

intervenção humanitária num capítulo intitulado “Sobre uma honrosa 

razão para promover a guerra” , afirma que “os assuntos dos outros 

estados não parecem ficar fora daquele parentesco de natureza e de 

sociedade formado pelo mundo todo. E, se abolir essa sociedade mundial, 

também será destruída a unidade da raça humana” 80. 

                                                 
78  Walzer, 1983.  
79  Luban, 1980, p. 180.  
80  Gentili, 1964, p. 122.  
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 Numa pura anarquia internacional, como argumentou John Austin 

no século XIX, não haveria espaço para o direito internacional nem 

tampouco para o humanitarismo, mas apenas para os direitos nacionais 

dos estados separados81. Numa comunidade mundial com um efetivo 

governo mundial, o direito internacional tornar-se-ia um direito global-

doméstico e, assim, a proteção humanitária seria um assunto para a 

política interna. O direito internacional encontra-se entre esses extremos 

da ordem internacional. Deve o direito internacional ser visto como um 

instrumento para promover os interesses dos povos em vez dos governos, 

como algo antitético ao mundo hobbesiano? Se sim, então o direito 

internacional deve aspirar em direção a uma comunidade internacional. 

Deve o direito internacional ser visto como um meio para promover 

ajustes entre os interesses conflitantes entre as grandes potências? Se sim, 

o direito internacional caminha em direção à anarquia internacional, na 

qual o direito é auto-interpretado pelos estados que o criaram. Em 

verdade, o direito internacional transita entre essas duas situações.  

 Essa posição ambígua do direito internacional produz argumentos 

curiosos. No debate em torno da legitimidade das intervenções 

humanitárias, os argumentos giram em torno de concepções de um 

mundo realista de interesses de poder e de um mundo cosmopolita com 

valores e justiça compartilhados. 

 Podemos afirmar, assim, que o debate acerca das intervenções 

humanitárias corresponde, em certa medida, ao debate em torno da 

natureza da coletividade internacional e de como esta coletividade deveria 

reagir ao impacto crescente dos conflitos armados sobre populações civis.  

 Geralmente, o fluxo de refugiados são um indicativo de um estado 

de coisas no qual populações civis não conseguem seguir seus planos de 

vida. O Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas observou, 
                                                 
81  Austin, 1954.  
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em um relatório, que a causa principal do êxodos dos refugiados, na 

época da criacão do órgão, em 1950, eram os governos autoritários, ao 

passo que agora a causa central são o “  produto de conflitos internos 

brutais”82. Cada uma das “dez mais graves crises humanitárias”  listadas 

no Relatório sobre a Intervenção em Crise no Mundo de 1993 da 

organização Médicos Sem Fronteiras, estava associada com áreas onde os 

Estados e governos eram instáveis, como no Afeganistão, Angola, 

Bósnia, Camboja, o Cáucaso, El Salvador, Libéria, Somália, Sudão e 

Tadjiquistão83.   

 Seria conveniente identificar o tipo de conflito que causa o 

sofrimento humano. Combinando categorias de direito internacional com 

análise de resoluções de conflito, chamarei estes conflitos de conflitos 

internacionais sociais. Estes não são conflitos entre estados nem estão 

contidos dentro dos limites de recursos de administração de conflito 

interno, como nos distúrbios na periferia de Paris, mas alastram-se entre 

os dois. Os conflitos internacionais sociais diferem da “guerra civil” , 

porque, para sua definição, considero relevante a natureza das relações 

entre grupos sociais dentro das fronteiras do estado (o componente social) 

e que, em caso de conflito, este extravase a arena doméstica e se torne 

uma crise para o estado, de modo a envolver a comunidade mais ampla de 

estados (o componente internacional). Um exemplo desta situação que 

extravasa a arena doméstica é a militarização de grupos sociais que seja 

superior à capacidade de controle por parte das forças policiais e armadas 

do Estado. Conflitos sociais internacionais são conflitos entre grupos 

sociais que se tornam crise de estado. Eles causam sofrimento humano 

em larga escala e, por isso, solicitam intervenção externa. Trata-se de 

uma crise que envolve três níveis, o comunitário, estatal e o internacional. 

                                                 
82  Ogata, 1993, p. iii.  
83  Jean, 1993.  
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Um conflito internacional social é uma crise, antes de tudo, do Estado, 

quer tome a forma de um conflito de formação de estado (Bósnia), de 

uma luta para controle do Estado (Ruanda) ou de colapso final do Estado 

(Somália).  

 Podemos esclarecer melhor a natureza dos conflitos internacionais 

sociais em comparação com dois conjuntos de terminologias alternativas, 

uma do direito internacional, a respeito do componente internacional, e a 

outra da teoria de resolução de conflitos, para aprofundarmos o 

componente social.  

 Ao longo do tempo, e especialmente desde 1919, tem sido 

formuladas no direito internacional restrições crescentes sobre o direito 

dos estados promoverem guerras. Como parte desse processo, surgiram 

novas definições de guerra e conflito armado. Após 1949, o conceito 

tradicional de guerra foi substituído no direito internacional humanitário 

pelo conceito de “conflito armado internacional” . Tem havido muitas 

tipologias do conflito no direito internacional, tais como a distinção entre 

conflitos armados internacionais, guerra de libertação nacional e conflitos 

armados não-internacionais nas Convenções de Genebra e nos Protocolos 

Adicionais.  

 Estudiosos têm propostos sistemas mais elaborados. John Moore 

diferenciou guerras internacionais, guerras civis e conflitos civis-

internacionais mistos, observando como “desde a II Guerra, as guerras 

civis e os conflitos civis-internacionais mistos tem substituído as guerras 

internacionais mais convencionais na condição de formas principais de 

violência no sistema internacional”84. Um conflito misto ocorre quando 

uma assistência é proporcionada por um ou mais estados a um ou mais 

grupos sociais da comunidade civil.  

                                                 
84   Moore, 1972, p. 175.  
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 Muitos estudiosos têm se preocupado com os conflitos 

internacionais sociais85. Para Azar, o fator crítico do conflito social é seu 

prolongamento, tal como ocorreu no Líbano, em Sri Lanka ou na Irlanda 

do Norte86. O contraste entre política doméstica e política internacional é 

refutada por ser, atualmente, artificial. “Existe” , segundo Azar, 

“ realmente apenas um ambiente social e a sua face doméstica é a que 

chama mais atenção”87.  

 Decerto a unidade básica no conflito internacional social é um 

grupo social ou grupo de identidade, não importando o que motivou sua 

constituição, se a raça, religião, etnicidade ou cultura. Mas não podemos 

desconsiderar que, de um lado, o estado pode ser o causador do conflito, 

por não satisfazer ou frustrar as necessidades básicas desses grupos, mas, 

de outro, o estado pode ser aquilo a que os grupos aspiram. Dependendo 

da situação e em face da configuração do sistema internacional 

contemporâneo, as comunidades, cercadas por inimigos ou descontentes, 

são impelidas a aspirar elas próprias uma condição de estado, seja um 

estado independente ou agregados a vizinhos. Mesmo num estado frágil 

como o da Somália, os somali do norte reivindicam uma condição de 

estado independente. 

 É difícil caracterizar um fenômeno tão amplamente difundido e 

diverso como o conflito internacional social. Apesar disso, duas 

abordagens complementares podem ser adotadas, uma abordagem 

estrutural e outra relacional, operando nos três níveis do sistema 

(comunidade, estado e internacional). O enfoque estrutural analisa as 

condições sob as quais é possível que se gere um conflito. A abordagem 

relacional aborda as relações entre as partes em conflito. Nesse caso, 

                                                 
85  Burton, 1987; Kriesberg, 1989; Azar, 1991.  
86  Azar, 1991, p. 93. 
87  Azar e Burton, 1986, p. 33. 
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como os conflitos internacionais sociais não são guerras entre estados, 

este enfoque opera no nível comunitário.  

 É útil distinguir quatro aspectos estruturais vinculados à eclosão 

dos conflitos internacionais sociais:  

     1) Heterogeneidade social e a discrepância entre as fronteiras dos 

estados e a distribuição dos povos e culturas. 

Numa contagem atual, existem cerca de 185 estados membros das 

Nações Unidas e, segundo algumas estimativas, existem cerca de 5000 

grupos comunais relativamente distintos com coesão efetiva ou potencial 

suficiente para reivindicar autonomia88. Diante disso, o conceito 

convencional de Estado-nação ajusta-se quando muito a um quarto dos 

membros do sistema internacional. A palavra nação por vezes é tomada 

como sinônimo de estado e por vezes como sinônimo de povo. 

Claramente, a palavra se associa a ambas as noções, o que, como 

Anthony Smith explica, causa problemas estruturais. “Existe uma 

instabilidade” , afirma o autor, “ inerente ao conceito de nação, que parece 

ficar espremido entre os dois pólos de etinicidade ou comunidade e o 

estado que procura formar-se como nação e agrupar e transcender as 

comunidades. Muito poucas nações tiveram sucesso nesse agrupamento e 

tornar-se um estado coeso e harmonioso”89. Isso pode ser constatado na 

lista dos novos estados aceitos pelas Nações Unidas em 1992: Armênia, 

Azerbaidjão, Bósnia-Herzegovina, Croácia, Geórgia, Casaquistão, 

Quirquistão, Moldávia, San Marino, Eslovênia, Tadjquistão, 

Turcomenistão e Ezbequistão. Em relação a isso, o Secretário-Geral das 

Nações Unidas comentou que “a entrada desses países reafirma o 

conceito de estado como a entidade básica das relações internacionais e o 

meio pelo qual os povos encontram uma unidade e uma voz na 

                                                 
88  Horowitz, 1985.  
89  Smith, 1986, p. 150.  
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comunidade mundial” 90. Com exceção de San Marino e Eslovênia, todos 

esses novos estados eram atormentados pelas aspirações de povos pouco 

ou mal assimilados morando dentro de suas fronteiras.   

Mas a vasta maioria dos aspirantes pelo mundo ainda estão 

firmemente mantidos fora do sistema de estados. Dois princípios 

fundamentais dos direitos humanos e da Carta das Nações Unidas estão 

em confronto. Trata-se da integridade territorial dos estados (Artigo 1) e a 

autodeterminação dos povos (Artigo2). Estes representam os dois pólos 

do conflito internacional-social. A característica estrutural da 

heterogeneidade social não está restrita a questões de fronteiras. Ela diz 

respeito à tensão inter-comunal em geral, abrangendo a tensão inter-clãs 

ou inter-étnica, bem como incluindo aspectos religiosos e culturais, como 

a conjunção de fronteiras entre catolicismo ocidental, catolicismo 

ortodoxo e islã na Bósnia ou entre o norte muçulmano e o sul 

cristão/animista no Sudão.  

O problema crítico criado pelos interventores humanitários é que as 

ações deles podem afetar materialmente o conflito inter-comunal. Eles 

terão que decidir que resultados políticos eles preferem ou estão dispostos 

a tolerar, tais como um governo central forte, direito de minorias, 

autonomia local, federação, secessão e tentar certificar-se de que os 

esforços humanitários foram compensados91. 

     2) O estado contemporâneo. 

O conflito internacional-social pode irromper em direção a uma 

crise do estado. À medida que as estruturas formais se desgastam, como, 

por exemplo, por pressões transnacionais, diminuição de recursos 

econômicos, terrorismo, entre outras coisas, o governo torna-se cada vez 

mais predatório, faccioso e dependente da violência para manter o 

                                                 
90  Boutros-Ghali, 1992, p. 92. 
91  McGarry e O’Leary, 1993.  



 42 

controle. Como afirmou Edward Azar, “a maioria dos estados que vivem 

um conflito social prolongado tendem a ser caracterizados por governos 

incompetentes, frágeis e autoritários que fracassam na satisfação das 

necessidades humanas básicas”92. Os aspectos negativos se manifestam 

quando partidos políticos se alinham com as divisões comunais em vez de 

exercerem influência sobre elas, como ocorre nos regimes democráticos 

liberais, e quando o poder político encontra-se irrevogavelmente 

monopolizado por um partido ou grupos de partidos e é usado para 

reforçar o controle desses grupos sobre os recursos. Essa combinação 

precipita uma crise de legitimidade do estado. Não foi por coincidência 

que o fator responsável pela eclosão de conflitos internacionais-sociais 

foram eleições, como ocorreu na Eslovênia e na Croácia em 1991 e na 

Bósnia em 1992.  

     3) Distribuição assimétrica de poder e riqueza. 

Estados frágeis são mais suscetíveis a choques internos e externos, 

particularmente à medida que pressões sistêmicas aumentam. Em 

condições de subdesenvolvimento, nas quais existe grave escassez 

material, “os governos têm se apropriado de todos os excedentes que 

houver e distribuem-nos para seus parentes ou membros de seu grupo 

étnico para manterem-se no poder”93. A relação entre o fracasso do estado 

e as raízes sociais do conflito comunal é evidente. Nessas circunstâncias, 

ajudas humanitárias provenientes de países mais desenvolvidos, sejam 

através das relações bilaterais ou através do Banco Mundial ou outros 

organismos, são tão prováveis de exacerbar quanto de aliviar os conflitos.  

Subdesenvolvimento e crises econômicas acarretam instabilidade política 

na medida em que a luta desesperada pelos recursos escassos intensifica-

se, as elites governantes tornam-se desacreditadas, o terreno intermediário 

                                                 
92  Azar, 1990, p. 10.  
93  Hawthorn, 1994, p. 133.  
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ocupado por aqueles razoavelmente satisfeitos com o status quo é 

erodido, a política se fragmenta e se polariza. 

Duas variantes também devem ser mencionadas. A ruptura das 

relações sociais tradicionais por estratégias de desenvolvimento ultra-

rápido leva a distorções e desequilíbrios setoriais ou regionais, incluindo 

tensões entre “modernizadores”  e “ tradicionalistas fundamentalistas” . O 

efeito do desenvolvimento desigual é que as regiões mais pobres têm 

aversão às mais ricas e as mais ricas têm aversão à distribuição de riqueza 

– como no caso da aversão dos sérvios pelos mais ricos eslovênios e 

croatas e a aversão destes por uma distribuição de riquezas e de poder 

para os sérvios dentro da antiga Iugoslávia.  

Os interventores humanitários defrontam-se com graves problemas 

diante desse estado de coisas, dada a relação complexa entre ajuda 

imediata e desenvolvimento de longo prazo, como também entre a 

necessidade de apoio externo vigoroso e a exigência de auto-confiança 

local.  

     4) A demarcação de fronteiras. 

Os conflitos pioram onde regimes rivais apóiam forças locais 

desagregadoras ou apóiam grupos militarizados exilados e os capacitam a 

fazer ofensivas, onde forças regionais ou globais poderosas exacerbam o 

conflito para tirar proveito próprio e, principalmente, onde grupos 

comunais engajados no conflito recorrem a outros grupos de identidade 

semelhantes além de suas fronteiras. Como poucos países convulcionados 

por um conflito internacional-social possuem suas próprias indústrias 

bélicas, o papel de poderosos externos de inundá-los com armas 

desempenha uma função negativa. Também são relevantes a ausência ou 

presença de recursos naturais valiosos, como petróleo ou pedras 

preciosas.  
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Os interventores humanitários têm que atuar dentro de uma teia de 

interesses regionais e geopolíticos. Soluções duradouras requerem uma 

estrutura internacional estável para sustentá-las. Mas essa estrutura é 

difícil de erigir. 

  Esses quatro elementos estruturais supracitados e discutidos são 

corretamente vistos como fatores de fundo, mas não são suficientes para 

explicar o rumo dos eventos. Outra maneira de analisar os conflitos é 

observá-los em termos de relações entre as próprias partes em conflito. 

No caso dos conflitos internacionais-sociais as partes serão 

essencialmente grupos comunais, por qualquer modo definidos, mesmo 

que em alguns casos, tais como no Afeganistão e Somália, os elementos 

críticos são encontrados nos níveis de clãs e sub-clãs.  

Concentrando-se sobre as relações de conflito, examinaremos as 

partes em questão separadamente, para descobrirmos a natureza dos 

vínculos que compõem esses grupos e como isso afeta suas relações 

externamente.  

Existe uma variedade potencialmente infinita de agrupamentos por 

identidade no conflito internacional-social, dependendo da situação local 

e da tradição. Etnicidade, em verdade, é um conceito profundamente 

problemático, apesar de sua popularidade atual. Identidade, às vezes, são 

impostas aos indivíduos, freqüentemente contra sua vontade, pelo seu 

próprio grupo, pelos seus oponentes e pelos estrangeiros. Os grupos 

também não são monolíticos, mas, por vezes, são compostos de um 

complexo de subgrupos que têm pontos em comum. É importante 

descobrir se as relações predominantes entre esses grupos são de 

interesse, valores ou necessidades, que são vistos como mais difíceis de 

negociar. O que pode parecer interesse periférico pelo “ lado de fora”  

pode ser visto pelos membros dos grupos como central e não-negociável. 

Tudo isso coloca um desafio aos interventores. Não somente governos 
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mas organismos internacionais podem ser vistos como facciosos, por não 

compreenderem corretamente os valores do grupo.  

Relações de conflito de identidade e de interesse são manifestadas 

principalmente ao nível da comunidade. A entrada do componente estatal 

e internacional no conflito ocorre quando os grupos em conflito ou 

tentam utilizar o poder do estado para assegurar seus interesses centrais 

ou, na tentativa de garantir seus valores não-negociáveis, a luta atravessa 

fronteiras. É relevante salientar dois traços típicos. Em primeiro lugar, o 

problema da segurança atinge de modo devastador o cenário social-

estatal-internacional. Segundo, dada a natureza híbrida dos conflitos 

dessa natureza, o conflito é freqüentemente assimétrico, tanto quantitativa 

quanto qualitativamente. A assimetria quantitativa encoraja o mais 

poderoso a resistir aos apelos por acordos de paz, seja porque tem a 

esperança de vitória, seja porque pretende se fortalecer pela força e ter 

uma posição de barganha melhor. A parte mais fraca pode nutrir 

esperanças de assistência futura se puder resistir ou, dada a natureza 

inegociável de seus valores, decidir lutar até o fim. A assimetria 

qualitativa é ainda mais problemática. Sistemas amplamente díspares, tais 

como um governo que se atribui um papel de defensor da ordem e da 

legalidade e insurgentes que se atribuem o papel de agentes da justiça e 

da mudança, não podem ser alterados sem conflito e, caso este termine 

sem que se modifique o status quo, isso atenderá aos interesses dos 

grupos dominantes94.  

Isto coloca os interventores diante de problemas constrangedores. 

Se não intervierem, correm o risco de serem vistos como cúmplice do 

massacre. Em casos de assimetria quantitativa, deveriam os interventores 

nivelar os grupos em disputa? Quanto à assimetria qualitativa, restringir a 

intervenção a uma remessa imparcial de ajuda humanitária seria o 
                                                 
94  Rapoport, 1971.  



 46 

suficiente? Se o interventor for poderoso, ele poderá lidar com mais 

liberdade, mas se, ao contrário, o interventor não detiver muito poder, 

precisa de alguma forma trabalhar dentro dos limites das relações de 

poder existentes. 

Não podemos considerar apenas as relações de poder. Na maioria 

dos casos deste tipo de conflito, crenças e convicções aparecem com 

destaque. Todavia, trata-se de um tema relativamente inexplorado ou mal 

explicado, ao enquadrar as crenças como sendo meros reflexos do 

contexto histórico ou cultural. Mas a batalha das idéias e crenças são tão 

intensas quanto a batalha das armas, como mostra a influência da 

televisão na antiga Iugoslávia e do rádio em Ruanda e Somália. As partes 

em conflito estão revelando como as coisas são e como deveriam ser, daí 

porque as idéias e crenças são importantes para compreender a paixão 

com que a luta é conduzida.  

Além disso, interventores humanitários atuam num ambiente 

formado por percepções incompatíveis da própria situação do conflito. 

Nada é mais característico dos conflitos internacionais-sociais que as 

percepções mútuas de injustiça e de exploração. Assim acontece com as 

forças das Nações Unidas, vistas pelos croatas, para citarmos um 

exemplo, como quem defende os sérvios, vista pelos sérvios como quem 

serve aos interesses da Alemanha e vista pelos muçulmanos como quem é 

omissa à limpeza étnica.  

Aqueles que estudam as condutas dos que estão em conflito 

freqüentemente se perguntam como é que a hostilidade mútua pode ser 

sustentada num tal grau de intensidade e como as barbáries que 

originaram as intervenções humanitárias puderam ser perpetradas por 

indivíduos aparentemente normais. Dentre os exemplos mais dramáticos, 

encontram-se as separações violentas das comunidades de vilas e cidades  
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na antiga Iugoslávia e em Ruanda. O seguinte relato foi publicado pelo 

jornalista Joshua Hammer do Newsweek: “Uma horrível fúria foi 

desencadeada em Butare (segunda maior cidade de Ruanda). Centenas de 

obstáculos de estrada eram usados por guardas e milicianos para exigir 

certidões de identidade tribal e executavam tutsis no próprio local. No 

hospital da Universidade local, milicianos entravam nas alas onde os 

refugiados tusis se recuperavam de ferimentos de facão e balas; todos 

eram assassinados nas suas camas. O reitor da universidade e vários 

professores escoltavam esquadrões da morte às salas de estudantes tutsis: 

300 foram levados para um viveiro de plantas próximo e foram 

massacrados. No Convento de Maison de Soeurs, freiras suplicavam por 

clemência enquanto 26 refugiadas Tutsis eram presas e levadas pelos 

soldados para um caminhão. ‘Elas são apenas crianças” , gritou uma das 

freiras. ‘Não seria melhor levar os adultos?’ , disse ela ao comandante. E 

este respondeu: ’Não se preocupe. A sua vez vai chegar’ ”95.       

Tem havido muitas tentativas para explicar atrocidades como essa. 

Terrel Northrup isolou quatro situações em que relações de identidade e 

de interesse promovem conflitos em escala abominável: a) percepção 

mútua de ameaça; b) distorção mútua de informação “a fim de manter o 

sentido essencial de identidade; c) desumanização mútua na qual as 

atrocidades contra o outro não é vista como tal e d) conluio no qual a 

identidade das partes no conflito torna-se mutuamente definida96. 

Comunidades estilhaçadas por outras não são facilmente postas juntas 

novamente. Ressentimento, desejo de vingança e um profundo sentimento 

de injustiça distendem a corrente da memória pública, pronta a romper-se 

novamente e abastecer um conflito futuro se a oportunidade aparecer. 

                                                 
95  Hammer, 1994.  
96  Northrup, 1989, pp. 68-76. 
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O conceito de conflito internacional-social não tem a intenção de 

abranger todo conflito armado. Mais propriamente, ele proporciona uma 

análise de um tipo de conflito que é cada vez mais freqüente e fornece 

alguma explicação do motivo pelo qual este tipo de conflito torna-se 

prolongado e angustiante, causa grande sofrimento humano e cria o mais 

duro teste para a comunidade internacional quando surge a questão da 

intervenção. O perfil que Holsti traça acerca das questões que geraram os 

conflitos civil e internacional entre 1648 e 1989 confirma a importância 

crescente dos conflitos internacionais-sociais. “Não obstante toda a 

retórica a respeito da interdependência global” , afirma Holsti, “o mundo 

que encolhe, e o impacto presumivelmente unificador das inovações 

tecnológicas sobre a vida social e econômica, um sentimento mais 

primordial busca proclamar autonomia, sobrevivência cultural e, acima de 

tudo, soberania. Uma vez que a maioria dos estados do mundo são 

constituídos por múltiplos grupos étnicos/linguísticos/religiosos, 

poderíamos esperar que a agenda internacional futura ficasse abarrotada 

com casos de guerras civis, guerras de secessão e o colapso de estados 

multicomunais – todos com a possibilidade de intervenção estrangeira”97.            

As complexas situações relacionadas com conflitos que 

inevitavelmente irão resultar num tal quadro de crise humanitária, 

envolvendo grande número de refugiados e pessoas deslocadas 

internamente, bem como vítimas de guerra e famintos, requerem uma 

nova classe de respostas da parte da comunidade internacional. O sistema 

humanitário internacional existente tem sido puxado até o limite, com 

forças militares de manutenção de paz multilaterais ficando cada vez mais 

envolvidas no provimento de assistência e proteção a um amplo conjunto 

de agências de ajuda internacionais que trabalham em zonas de guerra. 

Algumas organizações humanitárias opõem-se ao envolvimento militar 
                                                 
97  Holsti, 1991, pp. 323. 
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em trabalho humanitário porque elas temem que o envolvimento coloque 

em risco a natureza não-política deste. Outros admitem que a necessidade 

de socorro e o caos e a insegurança que prevalecem em zonas de conflito 

justificam e requerem a proteção que as forças militares de manutenção 

de paz podem suprir. Na sua aparência clássica, a intervenção 

humanitária com uso de força desempenha um papel modesto e cada vez 

mais ambivalente em tudo isso. 
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CAPÍTULO 3 

 
AS HIPÓTESES DA NÃO-INTERVENÇÃO 

 
 

    

  I. Conceitos gerais 

 

Uma parte da argumentação moral a favor das intervenções 

humanitárias passa por revelar as impropriedades filosóficas dos 

argumentos da não-intervenção. Neste capítulo, tentarei revelar e criticar 

os fundamentos éticos sobre os quais repousa a concepção convencional 

do sistema internacional do direito, a qual fornece as bases principais 

contra a intervenção humanitária.  

 Existem três posições básicas em relação às intervenções 

humanitárias98. Em primeiro lugar, o não intervencionismo absoluto 

afirma que o uso da força, mesmo que para fins humanitários, somente se 

justifica numa reação a uma agressão sofrida; ou seja, como uma defesa99. 

Uma intervenção humanitária limitada seria justificada em casos de 

violações extremas dos direitos humanos, a exemplo de genocídios ou 

escravidão100. Por fim, intervenções humanitárias amplas seriam 

aceitáveis em casos de violações graves dos direitos humanos, mas que 

não precisam alcançar proporções de genocídio101.  

                                                 
98  Oppenheim, 1955, p. 305.  
99  Esta é a posição da maioria dos estudiosos do direito. Ver referências em N. Roonzitti, 1985; 
Brownlie, 1974; A. Thomas & A. J. Thomas, 1956; T. Farer, 1974. Entre os filósofos, ver Benn & 
Peters, 1959.     
100  Esta é a posição endossada pela maioria dos estudiosos do direito que apoiam a intervenção 
humanitária. O principal representante é M. Walzer, 1977.   
101  A. D’Amato, 1987; Reisman, 1984; Luban, 1980; Doppelt, 1978. 
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 Os argumentos normativos apresentados contra as intervenções 

limitadas e amplas caem em duas categorias gerais. De um lado, os 

argumentos morais contrário às intervenções  baseiam-se em alguma 

noção dos direitos da soberania dos Estados-nação, os quais restringiriam 

as justificativas das intervenções. Uma postura não-intervencionista 

baseada nos direitos da soberania rejeita as intervenções não por suas 

conseqüências possíveis, mas por uma questão de princípio. De outra 

parte, buscam-se enfatizar as conseqüências indesejáveis de se adotarem 

regras que legitimem as intervenções. Uma posição não-intervencionista 

utilitária não se apóia sobre um mero princípio de soberania nacional. Ela 

elabora sua crítica a partir dos cálculos de felicidade humana ou utilidade 

geral para demonstrar que justificar as intervenções não trará boas 

conseqüências. 

 

 

     II. O modelo da não-intervenção. 

 

 

 Ao longo dessa seção, tentarei demonstrar que o modelo normativo 

que justifica a não-intervenção atribui uma certa importância moral à 

soberania e entende a relação entre direitos dos estados e dos indivíduos 

de uma certa forma.  

 Michael Walzer denominou “paradigma legalista”102 o conjunto de 

argumentos morais contrários às intervenções. Será conveniente para 

nossos propósitos reformular o paradigma em suas proposições centrais: 

 

 1) Regra de não-interferência: 

 
                                                 
102  Walzer, 1977, p.58.  
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 Os estados devem conter-se de interferir em assuntos domésticos 

de outros estados. Cada estado precisa respeitar a autonomia política dos 

demais, como a soberania e autodeterminação. A suposição é de que 

existem duas esferas de ação política, sendo uma delas a relação entre 

governantes e governados e, a outra, a relação entre governantes de 

Estados distintos. Governos estrangeiros não têm direito de interferir na 

esfera doméstica de outros estados, porque os primeiros não podem 

questionar as bases da legitimidade interna com argumentos 

humanitários. Segundo Walzer, “embora os estados tenha sido instituídos 

para preservar a vida e a liberdade, eles não podem ser desafiados em 

nome da vida e da liberdade”103. 

 

 2) Teoria da representação: 

 

 Para qualquer estado, o governo sempre representa o povo no plano 

internacional, independentemente da sua legitimidade interna ou de sua 

observância efetiva em relação aos direitos humanos. Essa noção de 

representação é fruto do positivismo jurídico clássico, o qual reconhece 

apenas os estados como sujeitos das relações internacionais104. 

Conseqüentemente, “homens e mulheres são protegidos e têm seus 

interesses representados pelo seu próprio governo”105. Até que em nome 

de princípios apropriados de justiça os cidadãos se revoltem contra um 

governo injusto, ou enquanto o governo injusto exerça soberania sobre o 

território, os outros estados devem considerar o estado injusto 

presumivelmente legítimo. 

 

                                                 
103  Walzer, 1977, p. 61.  
104  Veja também a afirmação de Oppenheim, 1955, p. 460, para quem os “ indivíduos não podem ser 
sujeitos de direito internacional, mas apenas seu objeto” .  
105  Walzer, 1977, p. 61. 
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 3) Proibição ampla do uso da força 

 

 Os estados podem promover a guerra apenas como resposta a uma 

agressão. O argumento não-intervencionista do paradigma legalista é bem 

ilustrado na condenação quase absoluta do uso da força nas relações 

internacionais. As fronteiras nacionais seriam, nas palavras de D’Amato, 

“ impermeáveis”106. Nada exceto a agressão justificaria o uso da força. 

Estados estrangeiros podem, por vezes, advertir verbalmente outros 

governos por violações aos direitos humanos em âmbito interno, mas não 

podem recorrer à força contra as violações. Seguindo a linha de raciocínio 

de Vitória, Walzer lembra que, para o “paradigma legalista” , somente 

uma injúria que um Estado sofre de outro justificaria o uso da força, de 

forma que as intervenções humanitárias nunca seriam justificadas, na 

medida em que nunca seriam usadas como auto-defesa107.  

 

 Nota-se que esta última proposição não pressupõe a primeira ou a 

segunda. Podemos admitir, por exemplo, que estrangeiros possam 

exprimir suas críticas contra violações aos direitos humanos ocorridas em 

âmbito doméstico de outro estado, assim refutando a primeira proposição, 

ou rejeitar a tese de que governos injustos sejam representativos de seu 

povo, assim negando a segunda proposição, e, mesmo assim, refutar a 

justeza do uso da força contra violações aos direitos humanos.  

 Todavia, o paradigma legalista defende a proposição três em 

conjugação com algum grau das duas primeiras proposições, porque 

quem defende a restrição ampla ao uso da força, tem que demonstrar 

porque o uso da força dentro de um estado (isto é, a violência empregada 

por seus súditos ou cidadãos) para derrubar governos injustos é algumas 

                                                 
106  D’Amato, 1987, p. 223.  
107  Walzer, 1977, p. 62.   
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vezes justificado, enquanto que o uso da força nas relações internacionais, 

para propósitos semelhantes, como as intervenções humanitárias, nunca é 

justificado.  

 O fundamento moral central do “paradigma legalista”  consiste no 

estatuto quase absoluto da soberania estatal sobre suas fronteiras 

nacionais. De forma que os estados e governos gozam de autonomia 

política e territorial, ainda que sejam, de alguma forma, repressivos ou 

pouco representativos de seus concidadãos. 

 Para que possamos refutar as objeções contra as intervenções 

humanitárias, convém, antes de tudo, questionar se o direito à auto-

determinação, associado às noções de soberania e autonomia políticas, tal 

como apregoado pelo “paradigma legalista” , é prioritário sobre outros 

direitos humanos. Em seguida, convém examinar também a afirmação 

segundo a qual os estados soberanos são moralmente blindados. 

 Num ensaio publicado em 1859, John Stuart Mill argumentou que a 

autodeterminação, isto é, a situação em que, numa dada comunidade 

política, os cidadãos nacionais são capazes de resolver suas diferenças 

políticas e estabelecem suas instituições sem interferência externa, é uma 

condição necessária, ainda que não suficiente, para que os povos possam 

gozar de liberdade108. Um argumento apresentado por Mill em defesa de 

sua tese é que “o único teste que possui algum valor real, de que um povo 

tenha se tornado preparado para instituições populares, é que eles estão 

dispostos a lutar por sua liberdade”109. De acordo com esse pensamento, 

nenhuma força externa pode libertar cidadãos de outros estados; eles 

precisam amadurecer no processo político antes de tudo. Sem isso, ou a 

liberdade não pode ser alcançada ou não é uma liberdade verdadeira.  

                                                 
108  Mill, 1959, pp. 171-176.  
109  Mill, 1959, p. 173.  
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 Walzer, seguindo a mesma linha de raciocínio, afirma que “contra 

estrangeiros, os cidadãos possuem um direito a um estado próprio; contra 

as autoridades do governo de seu estado, eles possuem um direito à 

liberdade política e civil. Sem o primeiro desses direitos, o segundo não 

tem sentido”110.  

Essa noção está aparentemente incorporada nas duas convenções 

internacionais das Nações Unidas sobre direitos humanos, nas quais o 

direito de autodeterminação dos povos precede os direitos individuais 

reconhecidos pelas mesmas Convenções111. 

Antes de prosseguirmos, convém esclarecer com que sentido a 

noção de autodeterminação é usada. De acordo com o direito 

internacional convencional, pode-se fazer uma distinção entre 

autodeterminação externa e interna112. Beitz explica com clareza esta 

distinção. “A diferença entre esses dois aspectos” , afirma o autor, “é que 

a não-intervenção impõe uma exigência negativa de que outros estados 

não interfiram, enquanto que a autodeterminação impõe uma exigência 

positiva que outros estados (especificamente o poder colonial ou 

dominante) parem de exercer controle sobre entidades que reivindicam o 

direito de lhe ser reconhecida o status de estado independente”113.   

A autodeterminação corresponde ao direito dos povos serem livres 

do controle estrangeiro, a exemplo de uma dominação colonial. Definir o 

conteúdo da autodeterminação é o mesmo que definir as condições sob as 

quais uma comunidade política tem o direito de formar um estado 

independente, bem como os processos pelos quais (ou através dos quais) 

a comunidade exerce esses direitos.  

                                                 
110  Walzer, 1979, p. 228.  
111  Ver o artigo 1 da Convenção Internacional Sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966; 
e o artigo 1 da Convenção Sobre Direitos Civis e Políticos de 1966. Veja em Rangel, 2000, p. 668.  
112   Pomerance, 1982, pp. 130-138.  
113   Beitz, 1979, p. 93.  
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Tal como entende Mill, autodeterminação interna é o direito de um 

povo estabelecer suas próprias instituições políticas, econômicas e 

culturais, sem interferência externa.  

Para os propósitos desta dissertação, o problema não é o de se um 

povo tem o direito de criar sua associação política em contraposição a 

uma dominação colonial, mas sim o do tipo de associação política que os 

povos estão moralmente autorizados a criar e a suportar. 

Autodeterminação, portanto, refere-se ao direito dos povos de alcançar 

acordos sociais por meio de processos políticos livres de interferência 

externa.  

Walzer (mas não Mill114), entretanto, parece confundir os dois 

sentidos de autodeterminação. Afirmar que cidadãos possuem um direito 

a um estado soberano nacional próprio é diferente de afirmar que 

estrangeiros nunca, em hipótese alguma, podem intervir em outros 

estados, ainda mais quando a intervenção visa não negar os direitos, mas 

sobretudo recuperar esses direitos perdidos.  

É possível justificar intervenções humanitárias em defesa de 

direitos humanos sem negar aos cidadãos o seu direito ao estado soberano 

próprio, isto é, sem negar sua autodeterminação externa. Decerto, 

intervenções cuja finalidade é despojar os cidadãos de sua 

autodeterminação externa, como as guerras de conquistas ou de 

dominação colonial, são injustas e por isso não podem figurar entre as 

intervenções humanitárias. 

Admitindo, então, que as noções de autodeterminação e não-

intervenção estejam em questão, os argumentos de Mill e Walzer podem 

ser entendidos de duas maneiras: como uma asserção empírica ou como 

uma proposta normativa. Como uma afirmação empírica, o argumento 

defende que a não-intervenção estrangeira é uma condição necessária 
                                                 
114  Mill, 1959, pp. 176-178. 
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para o gozo dos direitos humanos. De sorte que existe uma relação causal 

entre a não-intervenção e a liberdade individual. Sendo os cidadãos 

membros da comunidade política, o direito internacional, ao proteger os 

estados nacionais, indiretamente protege os direitos individuais dos 

cidadãos115.  

Outra conseqüência é que, de fato, povos que apelam à intervenção 

externa para derrubar governos tirânicos podem não conquistar a 

liberdade que procuram. Mill, por exemplo, sugere que, após uma 

intervenção humanitária, “é uma questão de tempo, meses ou anos, e 

aquele povo será escravizado”116. O argumento aborda um problema 

relevante, ao chamar a atenção para o fato de que as conseqüências das 

intervenções podem ser diversas de suas intenções. Mill, com isso, não 

abandona inteiramente a preocupação com os direitos humanos. Ele 

apenas faz a afirmação empírica de que os direitos humanos podem 

somente ser definidos, estabelecidos e aceitos como resultado de um 

processo político doméstico. 

Indivíduos que não lutam ou não dispõem de meios para lutar pela 

sua liberdade, não aprendem o valor da liberdade e, assim, não estão 

preparados para exercê-la. Em resumo, portanto, a autodeterminação 

encontra-se em uma relação causal (é uma condição necessária) com o 

gozo dos direitos humanos dos indivíduos no interior de uma comunidade 

política.  

Stanley Hoffman, por exemplo, endossa as teses de Mill e Walzer, 

ao afirmar que “a visão de Beitz de que a autodeterminação não é 

condição necessária para a liberdade não leva em consideração nem a 

importância da autodeterminação como um princípio essencial da 

                                                 
115  Nardin, 1983, p. 238.   
116  Mill, 1959, p. 174.  
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sociedade internacional, nem o fato de que para a maioria das pessoas a 

independência é uma pré-condição para a justiça social”117. 

Hoffman, em verdade, ao afirmar que “a autodeterminação é um 

princípio essencial da sociedade internacional” , não faz nada além de 

reafirmar o princípio sem justificá-lo. Além do mais, o autor refere-se à 

autodeterminação externa. As intervenções humanitárias, como afirmado 

acima, não negam aos cidadãos seu direito à independência política118.  

Também não é totalmente justificada crença de que sem a 

autodeterminação os demais direitos humanos são desprovidos de 

sentido. A autodeterminação interna, desse modo, não é necessariamente 

uma condição necessária para a liberdade da comunidade.  

A asserção normativa da afirmação de Mill e Walzer corresponde 

ao fato de que mesmo que autodeterminação não seja condição necessária 

para a liberdade dos povos, ela não obstante tem uma prioridade moral 

sobre os demais direitos humanos. Para sustentar tais proposições, é 

preciso argumentar que existe algum atributo da autodeterminação que 

anule a determinação de respeito pelos outros direitos humanos. Tais 

asserções concentram-se usualmente sobre a tese segundo a qual a 

soberania dos estados possuem direitos internacionais que são 

considerados além e acima dos direitos dos cidadãos. Assim as 

intervenções humanitárias não são justificáveis porque os padrões de 

direitos humanos não possuem significado invariável para além das 

fronteiras nacionais. Ou seja, a soberania estatal encontra no relativismo 

moral um fundamento para se justificar, restringindo ou anulando, 

portanto, as intervenções humanitárias.   

Em outras palavras, o discurso moral, em especial o discurso 

relativo aos direitos, só adquire significado dentro de realidades sócio-

                                                 
117  Hoffman, 1981, p. 65.  
118  Hoffman parece endossar a justificativa de Walzer de intervenção humanitária em casos extremos. 
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econômicas concretas119. Assim, procede o argumento de que o discurso 

dos direitos representa no máximo uma tentativa mal direcionada de 

estender os valores liberal democráticos ocidentais a contextos sociais nos 

quais aqueles valores não são válidos. Seria, sem dúvida, uma forma de 

imperialismo moral, na qual uma intervenção forçada em defesa dos 

direitos humanos poderia corresponder uma imposição de noções de 

moralidade.  

Essa posição, de relativismo moral, se levada a um extremo, é 

incompatível com o reconhecimento de valores éticos universais. Nessas 

condições, se esse relativismo moral é aceito, não somente as 

intervenções humanitárias equivaleriam a agressões, como também seria 

indevido qualquer ato de interferência externa, tal como uma sanção 

moral da comunidade internacional contra abusos contra os direitos 

humanos.  

Em sua argumentação contra um direito amplo de intervenção 

humanitária, Walzer defende uma versão sofisticada de relativismo, o 

qual é por ele denominada de “pluralismo” 120. Seria, a bem da verdade, 

um tipo de ceticismo moral, no qual se procura estabelecer uma conexão 

entre princípios morais universais e as posições intervencionistas ou 

formas de “ imperialismo cultural”121.      

Como conseqüência de seu relativismo moral, Walzer distingue a 

legitimidade doméstica da internacional. O primeiro tipo de legitimidade, 

escreve ele, é singular e reflete os valores democráticos122. Cidadãos de 

um estado ilegítimo (nesse sentido) têm um direito se revoltar contra as 

autoridades públicas.   

                                                 
119  Tushnet, 1984, pp. 1363-1365.  
120  Walzer, 1979, pp. 215-216. Terry Nardin apresenta uma visão semelhante: “direito internacional 
expressa um assunto importante para a liberdade individual, porque reforça o pluralismo global” , 1983, 
pp. 238-239.  
121  Vita, 1999, p. 148.  
122  Walzer, 1979, pp. 215-216.  
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A legitimidade internacional, em contraste, é marcada por um 

pluralismo, no qual “os julgamentos que fazemos” , escreve ele, “reflete 

nosso reconhecimento da diversidade e nosso respeito pela integridade da 

comunidade e pelos diferentes processos de desenvolvimento cultural e 

político”123. Se os cidadãos nacionais não fazem uso de seus direitos de 

resistência a governos injustos, estrangeiros não podem fazê-lo em lugar 

deles124. De modo que, em consideração às nações, governos estrangeiros 

devem respeitar, ou seja, não intervir, ainda que por humanitarismo, em 

governos nacionais.  

Não obstante afirmações em contrário, Walzer abre pouco espaço 

para estender as noções morais para além das fronteiras. Segundo esse 

princípio de pluralismo, as moralidades são locais e não um sistema de 

princípios morais aceitos como válidos para todos os povos, 

independentemente de circunstâncias sociais e culturais.   

Seria plausível supor que as conseqüências lógicas desse raciocínio 

consideraria inadequadas críticas a abusos de direitos humanos em 

qualquer escala de gravidade. Mas Walzer, ao contrário, admite que, em 

situações extremas, é importante externar críticas aos abusos de direitos 

humanos. Ele receia as conseqüências de forçar noções particulares de 

moralidade a outros povos, uma vez que suas tradições, crenças e 

sentimentos são diferentes125. Convém, portanto, não forçar o processo 

político de libertação artificialmente, separado da convicção moral 

daqueles que lutam pela liberdade. Se o resultado for tirânico, é a tirania 

deles.  

O pluralismo de Walzer não difere significativamente do 

relativismo moral explícito. A sua asserção é que a verdade das 

                                                 
123  Walzer, 1979, pp. 215-216.   
124  Walzer, entretanto, admite que essa presunção pode ser ignorada no caso de massacre, escravidão 
ou deportação em massa.  
125  Walzer, 1979, p. 215.  
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proposições morais é confinada às fronteiras das comunidades políticas, 

pelo menos enquanto essas proposições justificarem ações de intervenção.  

Para analisar mais amiúde o status moral do relativismo, alguns 

comentários precisam ser feitos126. Em primeiro lugar, sociedades 

diferentes possuem percepções diferentes de moral. Essa asserção – que 

pode ser denominada de relativismo descritivo – encontra suporte no 

pensamento antropológico. Em segundo lugar, existe um relativismo 

metaético ou cético, segundo o qual é impossível descobrir verdades 

morais127. Uma versão mais moderada desse relativismo sustenta que não 

existe um método válido para uma justificativa moral; isto é, não existe 

um método, em questões morais, a mesma força persuasiva que um 

método científico128. Em terceiro lugar, o relativismo normativo afirma 

que povos diferentes devem atribuir valores diferentes às mesmas coisas 

ou aos direitos, assim como deveriam ter práticas diferentes. Em 

princípio, o relativismo descritivo ou metaético não implicam 

logicamente um relativismo normativo.  

O relativismo antropológico ou descritivo afirma que culturas 

diferentes possuem, de fato, diferentes concepções de moralidade. O 

relativismo normativo sustenta que povos de diferentes culturas possuem 

diferentes direitos e que, por isso, deveriam ter liberdades ou obrigações 

diferentes129. É assim perfeitamente possível para um relativista 

descritivo admitir que diferentes sociedades têm práticas sociais 

diferentes e noções conflitantes sobre moralidade, e ainda assim 

considerar algumas práticas ou noções morais preferíveis a outras130. O 

relativista metaético questiona a possibilidade de demonstrar a verdade de 

qualquer princípio moral particular, ainda assim, no tocante às decisões 

                                                 
126  Brandt, 1967, p. 75.  
127  Brandt, 1967, p. 75; Vita, 1999, p. 144. 
128  Brandt, 1967, p. 75.  
129  Popper, 1945, pp. 392-396.      
130  Douglas, 1983, p. 786.     
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de cunho moral, aceita aderir a alguns princípios morais universais 

(refutando, desse modo, o relativismo normativo) enquanto nega que 

qualquer princípio moral ou sistema possa ser demonstrativamente 

correto.  

O relativismo normativo apresenta uma incoerência básica. Afirma 

a um só tempo que (a) não existem princípios morais universais e (b) cada 

qual deve agir em conformidade com os princípios de seu grupo, mas (a) 

e (b) tornam-se princípios morais universais131. Em outras palavras, se é 

verdade que não existem princípios morais universais, então o relativista 

adere a uma contradição, ao afirmar a universalidade do princípio 

relativista.  

Um segundo problema do relativismo normativo é a 

desconsideração de uma característica importante do discurso moral: a 

universalidade132. Independentemente de morais substantivas, os povos 

estão logicamente comprometidos a agir de acordo com os direitos 

genéricos da comunidade. Isso significa que os indivíduos precisam ser 

tratados como igualmente habilitados aos direitos básicos, independente 

de fatores contingenciais tal como seu ambiente cultural. O problema da 

universalidade pode ser pensado como tendo uma natureza lógica133 ou, 

alternativamente, como sendo um requisito de plausibilidade moral134. Se 

o primeiro modo de pensar for correto, o relativista está simplesmente se 

recusando a se engajar num discurso moral provido de significado. Pelo 

segundo modo, o relativista endossa a posição altamente implausível de 

que o ponto-de-vista moral não precisa ser imparcial ou universal, e que 

                                                 
131  Lyons, 1976.  
132  O requisito da universalidade conduz ao livro IV de Kant, Critica da razão prática, 1949. 
133 No livro IV de Kant, A crítica da razão prática, 1949, p. 436, afirma que “ todas as máximas tem 
uma forma, que consiste em universalidade; e a esse respeito, a formula do imperativo moral requer 
que as máximas sejam escolhidas como se elas devessem valer como leis universais da natureza” . 
134  Rawls, 1971, p. 132, “princípios se aplicam a todos em virtude de serem eles pessoas morais” . 
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em matéria de moral podemos fazer juízos substantivos e que 

conseqüêntemente podemos fazer exceções em nosso próprio favor.   

De acordo com a lógica relativista, podem-se elaborar dois 

argumentos contrários à universalidade. Em primeiro lugar, a lógica 

relativista sustenta que pertencer a comunidades diferentes é um fator 

contingencial moralmente relevante. Por vezes, esses argumentos são 

utilizados para criticar a asserção da existência de direitos abstratos, em 

oposição à asserção dos direitos concretos em condições sociais definidas 

materialmente135. Mas o lugar de nascimento e o ambiente cultural de um 

indivíduo não podem ser relacionados ao seu valor moral ou à sua 

habilitação aos direitos humanos universais. Uma reivindicação de um 

indivíduo ou grupo a direitos humanos básicos não pode ser ignorada 

pelo fato dele ter nascido em uma sociedade em vez da outra. Se as 

condições iniciais dos indivíduos não são moralmente decisivas, o 

requisito de universalidade aplica-se totalmente a declarações sobre 

direitos morais, mesmo onde os agentes estejam inseridos em contextos 

culturais diferentes.  

É preciso também diferenciar as circunstâncias em que se aprende 

os conceitos morais  do significado desses conceitos. Um indivíduo que 

aprende um conceito moral em situações peculiares a sua cultura ou 

comunidade, é perfeitamente capaz de aplicar esse conceito a um 

conjunto de situações novas. Como Williams afirmou, “o fato de que as 

pessoas podem e devem reagir quando elas são confrontadas com outra 

cultura, e fazem isso aplicando as noções que existem para elas, parece 

mostrar que o pensamento ético de um cultura pode estender para além 

das fronteiras. Mesmo se não existir um meio em que crenças divergentes 

possam convergir por uma argumentação racional, este fato não implicará 

em relativismo. Cada maneira de olhar, pode fazer afirmações que a 
                                                 
135  Tushnet, 1984, p. 1364.  
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pessoa pretenda sejam aplicáveis a todo mundo, não apenas naquela parte 

que é o seu ‘próprio mundo’”136.  Afirmando que julgamentos morais 

apenas adquirem significado dentro de comunidade particulares, o 

relativismo subestima a capacidade do intelecto humano de confrontar, 

em sentido moral, novas situações.  

Ao afirmar que a comunidade define, em grande parte, os direitos 

humanos, os relativistas refuta o princípio segundo o qual as pessoas têm 

valor moral como pessoas, e precisam ser tratadas como um fim em si 

mesmos. Mesmo que se pudesse demonstrar que práticas sociais 

autoritárias são, de certa forma, requisitadas por uma comunidade – uma 

afirmação que em muitos casos carece de dados empíricos – ainda faltaria 

explicar e justificar porque indivíduos deveriam renunciar aos seus 

direitos básicos para as finalidades da comunidade.  

É digno de nota também a proposição, contestável, relativista 

segundo a qual se uma comunidade particular apresenta, em suas 

tradições, práticas e hábitos autoritários, então isso será moralmente 

defensável137. Funciona como um argumento de autoridade tradicional: 

como os costumes da cultura são assim, não precisaria fazer ou propor 

alterações. Além do mais, argumentos com esse estatuto teórico 

assemelha-se aos argumentos dos positivistas morais e legais, ao 

considerar que as regras de uma comunidade, legitimadas pela tradição 

local, são necessariamente corretas e justas, o que restringiria ou até 

anularia formas de críticas morais a essa ordem. Da mesma forma que os 

positivistas legais consideram a lei justa por ser lei e por ser emanada de 

uma autoridade legítima.   

O relativista pode negar que a universalidade é um ingrediente de 

julgamentos morais. Então o relativismo normativo seria uma doutrina 

                                                 
136  Williams, 1972, p. 159. 
137  Tushnet, 1984, p. 1363.  
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moral sem substancia e implausível. Apesar de ser defendido como 

fundamento do direito internacional, o relativismo revela falhas tanto em 

seu componente normativo quanto em suas conseqüências práticas.  
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CAPÍTULO 4 
 
 

 

FUNDAMENTOS CLÁSSICOS DO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 
 

Uma proposição clássica para justificar a não-intervenção 

considera o estado nacional como dotado de um direito à autonomia ou à 

“ liberdade negativa”  análogo à liberdade negativa à qual os indivíduos 

têm direito na sociedade civil. É razoável supor uma obrigação moral de 

não interferir na liberdade individual de realizar os próprios planos de 

vida, enquanto tais procedimentos não prejudiquem a igual liberdade dos 

outros membros de uma comunidade138.  

De modo análogo, deveria existir uma obrigação moral de não 

interferir em um Estado-nação que procura maximizar seus interesses 

através de procedimentos autônomos de autodeterminação. O estado 

nacional é visto como um sujeito moral, capaz de fazer escolhas morais e 

de exercer sua autonomia em um sentido moral. Da mesma forma que as 

escolhas morais dos indivíduos na sociedade civil merecem respeito por 

parte dos outros, as escolhas dos estados merecem respeito dos 

estrangeiros. Uma intervenção, portanto, ainda que humanitária, consiste 

numa violação daquela autonomia. 

Podemos dividir em duas vertentes as posições clássicas do direito 

internacional a esse respeito. De um lado, o estado é visto como uma 

entidade moral, mas admitem-se certos limites ao exercício legal da 

                                                 
138  Beitz, 1979, p. 76.     
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soberania pelo reconhecimento de um direito restrito de intervenção 

humanitária em casos, e somente nesses casos, de extrema injustiça. Em 

contrapartida, o estado é visto como uma entidade moral, sem aceitar 

qualquer forma de limites – externos. Em outras palavras, os estados são 

livres em sua relação com os governados.  

A primeira vertente, representado principalmente por Grócio e 

Vattel, postulou a noção de direito internacional associada às leis da 

natureza. As leis da natureza correspondiam, em parte, aos direitos dos 

indivíduos que antecediam aos direitos positivos e que, por isso, 

representavam as reivindicações perante o estado. O direito internacional 

vinculava-se a esse sistema de leis naturais. Desse modo, tanto Grócio 

como Vattel aceitavam que os estados fossem dotados de direitos 

positivos de autonomia, procuraram, ainda assim, estabelecer limites 

morais à legitimidade internacional dos governos.  

Hugo Grócio, depois de afirmar que o tratamento dos súditos era de 

competência dos soberanos, admitiu que se um soberano tirânico “ infligir 

aos seus súditos atrocidades que nenhum homem justo pode aprovar, o 

exercício do direito de intervenção na sociedade não está impossibilitado 

de ocorrer”139. Existem dois elementos nessa passagem. Primeiro, certos 

tipos de tratamento são de tal gravidade que nenhum governante está 

autorizado a praticar. Segundo, a humanidade possui um direito de 

intervenção quando governantes abusam dos limites humanitários.  

Para Grócio, as intervenções humanitárias, como parte da teoria da 

guerra justa, era uma extensão de sua doutrina de resistência legítima 

contra abusos do poder político. Os argumentos que justificariam as 

resistências ou as intervenções humanitárias são semelhantes: a conduta 

governamental contra a qual súditos ou cidadãos nacionais podem 

                                                 
139  Grócio, 1925, p. 584.   
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legitimamente se sublevar sustenta os fundamentos das justificativas das 

nações estrangeiras intervirem em apoio aos súditos oprimidos.  

A mesma preocupação em contrapor a personalidade moral do 

estado aos limites humanitários da soberania está presente nos trabalhos 

de Vattel. Ele definiu o estado como um corpo político que se torna uma 

“pessoa (persona, no original) moral que tem um discernimento e um 

propósito peculiares a ela, e suscetível ao mesmo tempo a obrigações e 

direitos”140. Assim, “nações devem ser vistas como pessoas livres 

vivendo juntas no estado de natureza”141. Mas Vattel também admitia 

intervenções humanitárias em casos de extrema opressão. Depois de 

afirmar que “nenhum estado estrangeiro pode questionar a maneira de 

governar de um governante” , Vattel aceitava que “se um príncipe, 

violando as leis fundamentais, propicia aos seus súditos uma razão 

legítima para resistir a eles; se, pela sua insuportável tirania ele provoca 

uma revolta nacional contra ele, qualquer potência estrangeira pode 

legalmente prestar auxílio ao povo oprimido que tenha solicitado ajuda 

externa”142. 

Assim como o direito à intervenção humanitária era restrito aos 

casos extremos de tirania, o direito à resistência de um povo contra seu 

governante tirânico era igualmente restrito. Teríamos, pois, uma analogia: 

as intervenções humanitárias são justificadas sempre que as resistências 

internas o forem. Existe uma correspondência entre a legitimidade interna 

do governante perante seus súditos e a legitimidade externa ou 

internacional desse mesmo governante perante outras nações. Grócio e 

Vattel estabeleceram essa identidade entre intervenção e resistência, ao 

definir limites humanitários da ação política interna e externa. Além 

disso, eles conceberam as intervenções humanitárias como auxílio a um 
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povo oprimido, assim salientando igualmente a importância de se 

evitarem paternalismos e os perigos de uma guerra.  

Em contrapartida, como afirmado acima, os clássicos do direito 

internacional da segunda vertente procuram desenvolver 

sistematicamente a noção de autonomia moral do estado, independente da 

moralidade política interna. Como Vattel, o argumento de Christian 

Wolff tem como premissa a afirmação segundo a qual “as nações deve ser 

vistas como pessoas livres e individuais, vivendo no estado de 

natureza”143. Não obstante, ao contrário de Vattel, Wolff entendia que 

uma conseqüência necessária dessa liberdade era a rejeição das 

intervenções, mesmo humanitárias. “Se um governante” , afirma ele, 

“onerasse demasiadamente seus súditos ou os tratasse muito asperamente, 

ainda assim o governante de um outro estado não teria o direito de 

interferir no governo de outro, nem é esse um assunto que lhe competiria 

julgar”144. 

Lembrando as conseqüências das guerras religiosas, Wolff afirma 

que a “força não é um meio apropriado para inculcar verdades morais”145. 

De modo que a liberdade de uma nação no estado de natureza requer a 

proposição segundo a qual os governantes são soberanos absolutos. A 

legitimidade internacional dos governantes é, assim, ilimitada, de tal 

forma que os soberanos não são afetados pela maneira com que se 

relacionam com sua comunidade. 

Foi Hegel quem melhor desenvolveu a noção de personalidade 

moral do estado. Em uma passagem, Hegel afirmou que “o estado é a 

realidade da idéia ética. É mente ética … conhecendo e pensando por si 

própria … O estado é absolutamente racional… Esta unidade substancial 

                                                 
143  Wolff, 1934, p. 9.  
144  Wolff, 1934, p. 132.  
145  Wolff, 1934, p. 132. 



 70 

é um fim em si mesmo, absolutamente inabalável, no qual a liberdade 

adquire seu supremo direito”146. 

Liberdade, como atributo do estado, significa que outros estados 

não podem interferir em suas escolhas. Decerto Hegel pensava que as 

guerras ofensivas eram inevitáveis nas relações entre os estados, e uma 

forma louvável de restaurar a consistência e vitalidade dos estados147. 

Assim a filosofia de Hegel incorpora um nacionalis mo exacerbado, ao 

admitir que os estados não podem questionar o tratamento que os outros 

estados dão a seus próprio súditos, mas os Estados podem promover 

guerras para conquistar glória nacional e fomentar o espírito nacional.  

O pensamento hegeliano foi aceito por vários estudiosos das teorias 

domésticas de justiça e dos estudiosos do direito internacional dos séculos 

XIX e XX. Sob a forte influência do positivismo, os pensadores do direito 

internacional negligenciaram os limites humanitários que se impõem às 

das autoridades nacionais estabelecidos por Grotius e Vattel e aderiram à 

linha de raciocínio de Wolff e Hegel. Assim, em 1895, Hall afirmou que 

“é um pressuposto dos estados independentes que eles tenham uma 

natureza moral idêntica a dos indivíduos, e que estejam, uns com respeito 

aos outros, na mesma relação que aquela em que se encontram os 

indivíduos uns perante os outros”148. 

Por outro lado, positivistas proeminentes como Oppenheim, a 

despeito de sublinharem fortemente a primazia do estado no direito 

internacional, reconhecem que quando um estado fosse culpado de ações 

que “chocassem a consciência da humanidade”149, as intervenções 

humanitárias seriam justificáveis. É importante salientar que a 

justificativa de Oppenheim segue um padrão moral, e não jurídico. O 
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padrão, entretanto, estipulava que a soberania dos estados era básica à sua 

manutenção e somente atrocidades extremas justificariam as 

intervenções.  

Mesmo autores como Oppenheim, seguindo a linha de Grotius, 

admitiam que a autonomia moral dos estados soberanos era um princípio 

fundamental e que, por isso, antecedia os demais direitos humanos, sendo 

abandonado, apenas, em casos raros e extremos de opressão.  

As premissas holísticas de nacionalismo fundamentam a noção de 

autonomia moral dos estados e enfatizam os direitos comunitários. 

Mesmo filósofos liberais fundamentam a noção de direito internacional 

sobre alguma versão de autonomia moral dos estados, o que revela uma 

diferença de enfoque do pensamento liberal constitucional.  

John Rawls propôs uma teoria do direito internacional que está 

apoiada, de certa forma, na analogia entre estado e indivíduo. Em sua 

tentativa de sugerir princípios  que fundamentariam o direito das nações, 

Rawls propõe uma extensão de da sua justificativa dos princípios de 

justiça doméstica150. Assim podemos considerar “as partes contratantes 

como representantes de diferentes nações que devem escolher juntos os 

princípios fundamentais para julgar demandas conflitantes dos 

estados”151. Estes representantes, como os indivíduos na posição original, 

são privados de informações sobre as “condições particulares da sua 

própria sociedade, seu poder e força em comparação com outras 

nações”152.  

A partir da posição original assim entendida, os participantes 

escolheriam “princípios familiares”153 do direito internacional, valendo-se 

da intuição de que a distribuição de encargos e benefícios nas relações 

                                                 
150  Rawls, 1971, p. 378. 
151  Rawls, 1971, p. 378.  
152  Rawls, 1971, p. 378. 
153  Rawls, 1971, p. 378. 



 72 

entre povos não deveria ser afetada por contingências específicas. O 

primeiro dos princípios é o da igualdade das nações, que, segundo Rawls, 

“é análogo aos direitos iguais dos cidadãos num regime 

constitucional”154. Como conseqüência disso, o “princípio da 

autodeterminação, o direito de um povo gerir seus próprios assuntos, sem 

a interferência de poderes externos”155, torna-se um componente 

fundamental da relação entre os estados. Da mesma forma que numa 

sociedade liberal democrática os indivíduos são politicamente livres, 

numa sociedade internacional justa, as nações soberanas possuem o 

direito de autodeterminação. E este é um preceito da não-intervenção.  

Este ponto de vista é confirmado pela discussão de Rawls sobre a 

noção de interesse nacional. “Uma nação” , escreveu ele, “não é movida 

pelo interesse de poder mundial ou glória nacional; nem promove guerras 

com propósitos de vantagens econômicas ou de aquisição de território”156. 

Uma nação justa “vai almejar, acima de tudo, manter e preservar as suas 

instituições justas e as condições que as tornem possíveis”157. 

O artigo The law of peoples de Rawls158 visa, expressamente, 

estudar as possíveis extensões da teoria da justiça apresentada no livro 

Uma teoria da justiça para o âmbito internacional. A expressão direito 

dos povos, diferentemente de direito das nações, abrange, segundo o 

autor, todos os indivíduos pertencentes a sociedades liberais ou a 

“sociedades hierárquicas bem ordenadas” , e não apenas os indivíduos de 

sociedades liberais. Mais adiante esclarecerei o que Rawls considera 

“sociedade hierárquica bem ordenada” . Além disso, por direito dos povos 

devemos entender uma noção de justiça internacional, ao passo que por 
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direito das nações compreende-se o conjunto realmente existente de 

normas legais com validade e aplicabilidade internacionais159.   

No tocante ao que Rawls denomina “relações políticas entre os 

povos”160, há uma preocupação com a restrição da autonomia das nações 

quanto ao modo como tratam seus próprios membros e no que se refere 

ao direito de guerra, que tende a se restringir à autodefesa. O autor 

enumera sete pontos que constituem os princípios básicos sobre os quais 

pode ser formulado o direito das gentes no que se refere às relações entre 

sociedades liberais e as “sociedades hierárquicas bem ordenadas” . Estes 

são: 

1) Os povos, tais como organizados por seus governos, são livres e 

independentes e sua liberdade e independência devem ser respeitadas por 

outros povos. 

2) Os povos são iguais e tomam parte de seus próprios acordos. 

3) Os povos têm o direito à autodefesa, mas não o direito de guerra. 

4) Os povos devem observar um dever de não-intervenção. 

5) Os povos devem observar tratados e compromissos. 

6) Os povos devem observar certas restrições específicas sobre a 

conduta na guerra. 

7) Os povos devem respeitar os direitos humanos161.   

Tais como formulados, parece que não caberia intervenção por 

outros países, mas somente por organismos internacionais ou 

supranacionais, uma vez violados alguns desses pontos e dependendo da 

gravidade dessas violações. Assim, não é contraditório afirmar que os 

povos são livres e iguais e devem observar o dever de não-intervenção e, 

ao mesmo tempo, são passíveis de intervenção em caso de violação 

desses direitos, pois o sujeito não é o mesmo. Em um caso, trata-se de 
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países individuais, em outro, ao contrário, trata-se de vários países ou de 

organismos internacionais. Como um exemplo recente, pode-se arrolar o 

ataque à Sérvia por parte da OTAN, pretextando auxílio humanitário aos 

refugiados de Kosovo. Mas Rawls não desconsidera o valor da soberania, 

pois em sua ausência, não há quem responda pelos bens, pela integridade 

do território e de seu habitantes162. 

Em relação aos princípios básicos em relação às sociedades 

hierárquicas bem ordenadas, é preciso que a sociedade seja pacífica ou, 

em outros termos, não expansionista, tenha uma crença de que o sistema 

jurídico corresponda a uma concepção de bem comum e uma aceitação 

por parte das pessoas encarregadas de exercer essa justiça de que tal 

sistema visa efetivamente ao bem comum163.  

O fundamento moral do direito internacional em Rawls aparece 

como uma mistura da tradição liberal dos direitos individuais – a teoria da 

justiça de Rawls é admiravelmente fundamentada nos direitos humanos – 

com as tradições holísticas associadas ao nacionalismo, ao reforçar as 

noções de autodeterminação e soberania.  

Mas é fundamental definir de modo claro quais são esses direitos 

humanos a que Rawls se refere em seu Direito dos povos. É preciso 

definir algumas exigências mínimas, que possam ser aceitas tanto por 

sociedades liberais quanto por sociedades não-liberais bem ordenadas. A 

fim de atender às condições de um regime como justo – a saber, que ele 

expresse uma noção de bem comum e que se acredite que as pessoas 

encarregadas da administração das leis possuam um compromisso sincero 

com esse bem comum – ele deve “pelo menos sustentar certos direitos 

básicos como o direito à vida e à segurança, à propriedade pessoal e aos 

elementos do Estado de direito, assim como uma certa liberdade de 
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consciência e de associação e o direito à emigração. Referimo-nos a esses 

direitos como direitos humanos”164.  

Quando Rawls fala em direito à vida e à segurança, entre outros 

direitos básicos, está se referindo a uma discussão mantida com Henry 

Shue. Lembramos que, para Shue, os direitos à subsistência e à segurança 

são direitos básicos. Além disso, ele nega uma distinção significativa 

entre direitos positivos e negativos, embora aceite uma distinção 

significativa entre direito à subsistência e direito à segurança165. 

Para Rawls, a concepção dos direitos humanos ou de direitos 

básicos não deve ser exclusiva das sociedades liberais, permitindo uma 

ampla adesão por parte destas quanto das sociedades não-liberais bem 

ordenadas, desde que não despóticas ou “fora-da-lei” . O papel dos 

direitos humanos no mundo contemporâneo, segundo Rawls, “é 

precisamente especificar limites para a soberania”166.  

Rawls distingue também direitos humanos de direitos 

constitucionais. Os direitos humanos são “uma classe especial de direitos 

de aplicação universal e dificilmente controversos em sua intenção geral. 

Especificam a fronteira externa de um direito local das sociedades 

admissíveis como tal numa sociedade de povos justa”167.  

E quanto aos regimes despóticos ou “fora-da-lei”? As sociedades 

bem ordenadas se encontram, segundo Rawls, em relação aos regimes 

despóticos em estado de natureza. Assim, justifica-se a guerra que for em 

autodefesa ou em defesa das populações submetidas a condições de 

graves violações dos direitos humanos básicos. Além do mais, como sair 

do estado de natureza é um dever moral dos indivíduos racionais, as 

                                                 
164  Rawls, 1999b, p. 552.  
165  Shue, 1980, p. 36; Shue, 1996.  
166  Rawls, 1999b, p. 554.  
167  Rawls, 1999b, p. 554.  



 76 

sociedades bem ordenadas, ao menos a longo prazo, precisam trazer os 

regimes despóticos para o âmbito do direito dos povos168.    

Poderíamos questionar um aspecto básico normativo do direito 

internacional: por que deveríamos nos organizarmos em estados distintos 

e independentes entre si? A questão é se a existência dos estados pertence 

à classe de circunstâncias que iriam influenciar na formulação de 

princípios de justiça internacional. Se o sistema de estados é um dado das 

relações internacionais ou se está em aberto para ser questionado, 

precisamos, antes de tudo, ter uma percepção moral preliminar da 

natureza do estado. Na posição original, por exemplo, as partes poderiam 

escolher uma federação de estados ao invés de um sistema de estados 

separados e independentes entre si. Seria interessante, ainda que para fins 

analíticos e normativos, exigir que as credenciais morais dos estados 

devam ser abertas para exame como aquelas de qualquer outra instituição 

social.   

Existe um argumento rawlsiano para justificar a existência de 

estados separados169. Se as partes escolhessem uma federação de estados 

ou um governo mundial não existiria uma segurança para os indivíduos 

caso este sistema político degenerasse para uma tirania. Nesse caso, como 

ressaltam Walzer e Nardin, não existiriam refúgio nem asilo político para 

as vítimas da opressão170. Além do mais, a pluralidade gerada por um 

mundo dividido em estados iria, presumivelmente, prover um equilíbrio 

de poder que permitiria a permanência da liberdade.  

Ainda assim, por que as partes, com o propósito de maximizar as 

probabilidades de observância dos direitos humanos globais, não 

escolheriam racionalmente um princípio de intervenção humanitária? Se 

o primeiro princípio da justiça for a liberdade igual para todas as 
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organizações políticas, como conciliar isso com um princípio de 

intervenção? Se as partes entenderem que sociedades podem ser injustas, 

então é razoável concluir que elas iriam preferir um princípio de 

intervenção limitada em favor dos direitos humanos. E isso porque a 

prioridade das partes consiste em avaliar até que ponto os direitos 

fundamentais dos indivíduos dentro de cada estado virão a ser 

reconhecidos e observados. É razoável supor, portanto, que os indivíduos 

refutariam um princípio absoluto de não-intervenção que colocaria em 

risco a efetivação dos direitos fundamentais. 

D’amato propõe a questão de se deveria ser dada igual liberdade a 

nações justas e injustas.171 Ainda que os governantes dispensem 

tratamentos diferenciados aos seus cidadãos nacionais, uns mais justos 

que outros, o direito à autodeterminação deve ser considerado igual por 

princípio? Será, por exemplo, que governantes autoritários podem ser 

considerados legítimos representantes de um povo? A autodeterminação, 

se respondida negativamente a primeira questão, não pode ser 

considerada base moral para o direito internacional, ainda que seja parte 

constitutiva desse direito. É difícil supor que governantes injustos na 

relação com seu povo representem, verdadeiramente, o povo.   

Da mesma forma que a resistência a um governo tirânico pode ter 

fundamento racional, considerar algum preceito de intervenção 

humanitária contra tiranias também pode encontrar respaldo moral. 

Rawls, por exmplo, afirma que o “recrutamento militar obrigatório é 

permitido somente se for solicitado para defender a liberdade em si, 

incluindo aqui não apenas as liberdades dos cidadãos da sociedade em 

questão, mas também aquelas de pessoas em outras sociedades”172. Se o 

Estado é moralmente justo ao recrutar obrigatoriamente indivíduos para  
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uma guerra em defesa da liberdade de cidadãos de outras comunidades, 

segue-se que uma tal guerra, ou uma intervenção humanitária, é 

moralmente justa. 

É verdade que os indivíduos podem considerar relevantes seus 

interesses relativos à lealdade ou uma identificação com sua comunidade. 

Mas, ainda assim, não podemos considerar como sendo os direitos 

comunais como se colocando acima de qualquer outro, de tal modo que, 

ao se atribuir  à comunidade um significado importante até para 

realização dos planos de vida dos indivíduos, isso não necessariamente 

corresponde a um repúdio às intervenções humanitárias.  

Parece mais plausível, e de acordo com os princípios de justiça de 

Rawls, acatar um princípio de não-intervenção sob a condição necessária 

de que a sociedade respeitará as liberdades fundamentais dos indivíduos 

membros. A não intervenção seria aplicável apenas para os estados 

minimamente justos e representativos. E em casos de serem cidadãos de 

um estado injusto, tendo em vista que se trata de um fator aleatório, 

também seria plausível supor que existiriam princípios internacionais de 

justiça para assegurar ou recuperar as liberdades básicas dos cidadãos.  

Seria irracional para os indivíduos aceitar a não intervenção como 

princípio inviolável, que os condenaria irremediavelmente à opressão se 

tiverem o infortúnio de terem nascido numa sociedade opressora ao invés 

de numa sociedade mais aberta.  

Pode-se objetar que os governos tendem a abusar de seu poder, a 

tal ponto que os pensadores liberais constitucionais defenderam 

limitações ao poder político. Assim, mesmo aceitando-se que em alguns 

casos seria benéfico para a causa dos direitos humanos justificar as 

intervenções humanitárias, é possível que certos  governos  abusem  desse  
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princípio, ao recorrer à exceção das intervenções humanitárias como 

pretexto retórico para promover guerras injustas – ou de conquista.  

A despeito de um tal perigo, pelas razões já expostas, as 

intervenções humanitárias seriam moralmente justificadas em casos 

apropriados. Para acrescentar, os indivíduos, ao admitir princípios 

internacionais de justiça, possuem uma expectativa de sua observância. A 

exceção da legítima defesa no uso da força física é freqüentemente 

abusada, mas nem por isso se sugere a eliminação desse direito.  

Em outras palavras, qual é a base moral do direito de legítima 

defesa no plano internacional? Consiste precisamente em conceder aos 

governos o direito de empreender uma guerra em defesa dos direitos de 

seus cidadãos nacionais agredidos e em defesa do direito da comunidade 

política de autogovernar-se. Dessa forma, a legítima defesa confirmaria 

uma guerra em defesa dos direitos humanos. É difícil distinguir entre uma 

guerra justa em defesa dos direitos humanos de um certo agrupamento de 

indivíduos (os cidadãos nacionais) e as guerras justas (ou intervenção 

humanitárias) em defesa dos direitos humanos de outro agrupamento de 

indivíduos (cidadãos estrangeiros), exceto que, no primeiro caso, a guerra 

não pode ser evitada de modo algum. Segue-se, portanto, que se os 

indivíduos aceitam os princípios de justiça, quanto maior for a obediência 

a eles tanto menor será a probabilidade de uma guerra agressiva.  

Acrescente-se que a pressuposição de que a maioria dos governos 

abusariam da norma caso as intervenções humanitárias fossem 

justificadas não é nem moral nem empiricamente válida. Não há razão 

para que os indivíduos, ao elaborarem princípios de justiça internacional 

para maximizar o respeito aos direitos humanos em nível global, 

considerassem apenas os possíveis abusos.  

Admitindo-se que o direito das nações intervirem por propósitos 

humanitários seja controlada por uma aplicação apropriada da regra 
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maximin, na qual se maximizariam os benefícios para as vítimas das 

agressões, mesmo que nem todos de uma sociedade sejam alvo, o perigo 

de abuso não parece ser uma justificativa suficiente para proibir tais 

intervenções.  

Existe outro aspecto do pensamento de Rawls referente aos 

fundamentos éticos do direito internacional que é relevante para nossos 

propósitos. Seguramente a conduta de um estado nas relações 

internacionais deveria ser pautada por um dever de defender e sustentar 

suas próprias instituições justas173. Mas esse princípio justificaria apoiar 

regimes opressivos sob a alegação que são aliados de estados justos 

contra outros estados presumivelmente mais opressivos? Nesse caso, 

estados justos apoiariam ditadores para maximizar os benefícios de longo 

prazo para suas próprias instituições justas. Além disso, esse princípio 

pode justificar uma política de isolamento ou de neutralidade face ao 

genocídio naqueles casos nos quais o governo genocida não ameace as 

instituições livres e justas do estado em questão. 

Parece, portanto, mais consistente com a natureza universal dos 

direitos humanos afirmar que as condutas dos estados nas relações 

internacionais deveria ter como fundamento ético a promoção dos direitos 

humanos em nível global, incluindo, e talvez primordialmente, prmovê-

los dentro de suas próprias fronteiras.  

Para concluir a discussão sobre a relação entre a teoria da justiça de 

Rawls e as intervenções humanitárias, convém discutirmos as 

possibilidades de justificar intervenções em casos de violação dos direitos 

sócioeconômicos174. Excluo da análise casos em que os governos, ainda 

que enfrentado problemas sérios a esse respeito, como a fome na Etiópia, 

consigam manter sob controle políticas para erradicar o problema.   
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Levanto essa questão por ser uma extensão do princípio geral 

segundo o qual “a liberdade pode ser restringida somente para 

salvaguardar a liberdade”175. O problema tem uma conseqüência 

importante: enquanto diferentes estruturas econômicas não são 

moralmente neutras, no sentido de neutralidade de resultados, para 

elaborar e efetivar princípios gerais de justiça, estruturas políticas devem 

ser moralmente neutras, a exemplo de Estado liberal que não define 

concepções do bem ou prega uma ideologia própria, para os propósitos de 

estabelecer princípios normativos que regulam o uso da força física176. 

Caso as estruturas políticas não fossem neutras e o Estado incorporasse a 

defesa de uma ideologia ou de uma concepção de bem, poderia recorrer à 

força física para impor sua vontade aos cidadãos de outras ideologias, 

através de perseguições em massa ou genocídio.   

Um princípio de não-intervenção absoluta somente seria 

justificável entre estados nos quais os direitos civis e políticos 

fundamentais são respeitados. Em casos opostos, em que estados privam 

seus cidadãos de direitos e nos quais a prioridade da liberdade não é 

respeitada, a justiça não pode ser neutra e deve legitimar intervenções 

humanitárias externas.  

Um outro modo de argumentar em favor da autonomia moral dos 

estados soberanos é caracterizá-la como sendo a soma de autonomias 

individuais. Gerald Elfstrom argumentou que a razão pela qual faz 

sentido justificar a autonomia moral do Estado-nação é que ela está 

baseada na “soma ou reunião das autonomias morais da cada um de seus 

cidadãos individuais” 177. Parte do que entendemos por autonomia 

individual, escreve Elfstrom, “é que em áreas nas quais outros não têm 

autoridade específica sobre um indivíduo ou não tem responsabilidade 

                                                 
175  Rawls, 1971, p. 302.  
176  Beitz, 1979, pp. 127-176.  
177  Elfstrom, 1983, pp. 709-713.  
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particular por ele, os indivíduos deveriam ser livres para seguir seus 

próprios objetivos”178. 

Seu raciocínio pode ser resumido em duas proposições: 

1) a autonomia do estado é produto da soma de autonomias 

individuais dos cidadãos; e, por fim, 

2) como os estrangeiros não têm responsabilidades sobre os 

cidadãos de outro estado, não podem intervir. 

Somente os próprios cidadãos, no gozo de sua autonomia 

individual, podem reclamar por direitos. 

Entretanto, a afirmação segundo a qual as intervenções 

humanitárias automaticamente violam a autonomia dos estados e, assim, 

dos cidadãos é empiricamente falsa e logicamente duvidosa. É 

empiricamente falsa porque não há garantias de que uma população 

oprimida rejeitará, certamente, um auxílio externo. O argumento é 

logicamente duvidoso porque a idéia de autonomia individual não é 

transmitida pelo suposto direito de ter um estado governado por 

concidadãos, sem considerar como eles governam179. A noção de 

autonomia individual é intrínseca à noção de direitos humanos, de modo 

que sua idéia é melhor interpretada como a de limites às autoridades 

governamentais180. Seria pouco aceitável afirmar que cidadãos 

recorreriam a sua autonomia para manter governos tirânicos protegidos 

contra intervenção estrangeira.  

A segunda asserção de Elfstom, segundo a qual estrangeiros não 

têm responsabilidade pelo que acontece dentro dos limites do estado e 

que, portanto, não têm autoridade nem legitimidade para intervir, não 

parece convincente. Sua ênfase na necessidade de autoridade externa 

                                                 
178  Elfstrom, 1983, p. 712.  
179  Luban, 1980, pp. 392-396.   
180  Rawls, 1971, p. 3, para quem “cada pessoa possui uma inviolabilidade fundamentada na justiça que 
mesmo o bem estar da sociedade não pode cancelar” .  
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pressupõe, antes de tudo, um relativismo acentuado, pois os estrangeiros 

não podem, a rigor, fazer julgamentos sobre direitos humanos além de 

suas fronteiras181. Poderíamos perguntar: por que a decisão proveniente 

de uma autoridade externa centralizada é preferível àquela tomada por um 

governo estrangeiro. 

Mas mesmo que admitamos que estrangeiros não possuem 

responsabilidade pelos fatos ocorridos dentro de outras fronteiras, isso 

apenas garante que eles não têm obrigação moral ou um dever de intervir, 

mas pode haver, mesmo assim, um direito de intervenção182. A questão 

central não é a obrigação de intervir, mas um direito que pode ou não ser 

exercido dentro de situações particulares. Em verdade, a negação de 

Elfstrom das intervenções humanitárias baseia-se na hipótese segundo a 

qual os governos necessariamente representam seus cidadãos nas relações 

internacionais.   

A analogia entre estado e indivíduo é complexa porque noções 

como liberdade, autonomia e liberdade igual adquirem significados 

diferentes quando atribuídos aos estados ou aos indivíduos. Embora 

saibamos aproximadamente o que significa uma “pessoa livre” , não 

sabemos exatamente o que significa um “Estado livre” . Primeiro, quem é 

o detentor dos direitos de liberdade do estado, o governo ou o povo? 

Segundo, em face de quais características do estado fundamenta-se esse 

direito? A noção de autonomia individual, “no sentido fundamental para a 

idéia de direitos humanos, é uma suposição complexa sobre as 

capacidades, desenvolvidas ou pouco desenvolvidas, das pessoas, que 

permite a elas agir sobre seus planos de vida”183. Estes são atributos dos 

                                                 
181 Elfstrom, 1983, p. 713.   
 
182  Elfostrom, 1983, p. 718.  
183  Richards, 1983, p. 6. 
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seres humanos, não de individualidades fictícias como são, por exemplo, 

os Estados.  

É, portanto, difícil articular um conceito de estado como um ser 

moral análogo a uma pessoa184. Somente humanos podem perseguir seus 

objetivos e serem autônomos no sentido moral. Estados não são pessoas e 

seus direitos morais não são fundados em nenhuma qualidade metafísica, 

mas no consentimento dos seus concidadãos. Os governantes são 

representantes, de tal modo que não se justifica um direito absoluto de 

autonomia, quando se trata de entidades coletivas como os Estados o são.  

O que significa, também podemos questionar, falar em “ liberdade 

do estado”? Se entendermos isso por uma defesa de um direito dos 

governantes empregar quaisquer métodos de governo, então a asserção de 

um direito fundamental do estado de escolher o seu sistema político e de 

governo não é mais que uma defesa da legitimidade de qualquer uso do 

poder político. A conseqüência inevitável desse argumento no 

pensamento jurídico internacional é a confusão entre governo, estado e 

povo. Como salienta Shue, “não é o caso que pelas mesmas razões que a 

autonomia individual é em si mesma uma coisa boa, a autonomia do 

estado também seja em si uma coisa boa mesmo quando o estado se opõe 

à autonomia individual – esta é a contradição no âmago da moralidade do 

estado”185. Propõe-se, aqui, que a autonomia do estado é normativamente 

baseada na e subordinada à autonomia dos indivíduos, ou seja, aos 

direitos humanos. 

Essa consideração, contudo, revela que a autonomia do estado 

permanece um conceito útil, na medida em que, exceto pelo direito de  

legítima defesa, existe um dever geral de não intervir em estados nos 

                                                 
184  Beitz, 1979, p. 76.  
185  Shue, 1980, p. 702; Shue, 1996.   
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quais os direitos humanos são observados186. Considerações estratégicas, 

maximização do poder e anexação de território não são razões 

justificáveis para empreender uma guerra ou intervenção. Desse modo, o 

argumento de Walzer contra a guerra é estritamente baseado nos direitos 

humanos. A guerra é um crime, afirma ele, porque o agressor compele 

uma população a lutar e arriscar suas vidas por seus direitos187. Por outro 

lado, intervenções externas humanitárias destinadas a destituir governos 

tirânicos não compele a população a lutar e arriscar suas vidas por seus 

direitos, porque estes já são negados pelo seu governo.  

Os não-intervencionistas, como demonstrado acima, refutam a 

prioridade dos direitos humanos porque consideram que a autonomia do 

estado está acima e além dos direitos individuais. Segue-se que para 

conferir conteúdo moral ao princípio de não intervenção, ele deveria ser 

concebido para proteger direitos individuais e não como uma prerrogativa 

garantida a governos tirânicos. A única forma de equilibrarmos princípios 

de justiça nacional e internacional consiste em admitirmos que o preceito 

da soberania do estado está subordinado ao reconhecimento e obediência 

dos direitos humanos fundamentais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186  Beitz, 1979, pp. 83-92; Walzer, 1977, pp. 21-33.   
187  Walzer, 1977, p. 51.  
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CAPÍTULO  5 
 
 
 

A LEGITIMIDADE INTERNACIONAL DOS GOVERNOS 
 

 
 

Dificilmente é discutida na literatura especializada e no discurso 

político ordinário a tese segundo a qual os governos representam, 

necessariamente, seus cidadãos ou súditos nas relações internacionais. A 

teoria da representação é um ponto chave para atingirmos nosso 

propósito.  

O direito internacional tradicional estabelece que um padrão 

político efetivo como critério para a condição de estado e conseqüente 

personalidade jurídica internacional. Em outras palavras, um governo é 

considerado internacionalmente legítimo quando controle efetivamente 

uma população sediada num território. Nenhum critério normativo é 

anexado a essa noção de legitimidade internacional.  

Sobre isso, Charles Fenwick afirmou que  “uma ditadura totalitária, 

vindo ao poder por métodos violentos e mantendo-se no poder pela 

supressão das liberdades fundamentais de seu povo, poderia ser vista 

como tendo uma estabilidade requerida para o seu reconhecimento”188. 

Houve, de todo modo, tentativas de adequar o critério tradicional 

articulando-se teorias de reconhecimento de governos que se apóiam nos 

direitos humanos. Woodrow Wilson criticava a legitimidade internacional 

dos ditadores, ao asseverar que a cooperação internacional era possível 

“somente quando sustentada por procedimentos pacíficos de governos 
                                                 
188  Fernwick, 1965, p. 180.  
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justos baseados na lei, não sobre força arbitrária ou irregular” 189. Além 

disso, Wilson especificou sua visão de legitimidade internacional baseada 

nos direitos humanos enfatizando que poderes justos de um governo 

derivam de um consentimento dos governados.190  

Mas essas teorias da representação foram refutadas e substituídas 

em favor da tese da efetividade. Uma virtude do princípio da efetividade é 

que ela estabelece um critério objetivo, isto é, a obediência geral dos 

cidadãos, para a legitimidade internacional. Qualquer governo que tenha 

êxito na obediência deve ser considerado presumivelmente legítimo. 

Segue-se que a teoria da representação como efetividade associa a 

legitimidade internacional apenas ao poder político efetivo. 

A teoria de representação, entendida como a proposição segundo a 

qual governos que conseguem subjugar seu povo devem ser considerados 

como representantes desse povo perante à comunidade internacional, é, 

em certa medida, uma extensão da teoria de Hobbes. A noção de 

soberania do estado é hobbesiana porque destaca a obediência dos 

cidadãos aos soberanos, ainda que pelo medo, auto-interesse ou 

autopreservação, como único meio efetivo de encerrar o estado de 

natureza doméstico191.  

Enquanto a teoria política liberal sustenta que governos deveriam 

ser lockeanos ou kantianos para ser internamente legítimos, o pensamento 

internacional apregoa que os governos precisam ser “hobbesianos”  para 

se tornarem membros da comunidade internacional. Seguindo o 

raciocínio de Hobbes, a legitimidade política é determinada pelo sucesso 

em cobrar obediência dos súditos, impor a ordem e assim criando 

condições que tornam a sociedade civil possível, isto é, na medida em que  

                                                 
189  Hackworth, 1913, p. 183. 
190  Hackworth, 1913, p. 183.  
191  Hobbes, 1962, cap. 18.  
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o Estado constitui-se efetivamente como soberano absoluto. Hobbes 

comenta que “a única forma de erigir um tal poder para todos, que possa 

ser capaz de defendê-los da invasão por estrangeiros e de danos um ao 

outro é conceder todo seu poder e força para um homem, ou uma 

assembléia de homens, que pode reduzir todas as suas vontades a uma só 

vontade”192. 

Hobbes estava interessado com a unificação dos desejos 

individuais e isso somente ocorreria se os indivíduos cedessem todos os 

seus direitos a um governante com poderes absolutos. E outros 

governantes, vivendo eles próprios em estado de natureza internacional, 

aceitarão somente este governante, o receptor dos desejos coletivos 

unificados, como representante legítimo da comunidade193.  

Nessa concepção, o poder absoluto é única forma de garantir a paz. 

De modo que sua explanação da legitimidade política é instrumental. Paz 

e segurança são valores supremos, o que confere ao pensamento de 

Hobbes uma moral bem definida, ao figurarem a paz, segurança e a 

estabilidade como valores acima de outros194. 

Sob a influência do positivismo, o direito internacional tradicional, 

a exemplo de Hobbes, situa ordem e paz acima de justiça e direitos. 

Ainda assim é apropriado perguntar se a prioridade absoluta da paz é 

defensável de um ponto de vista moral. Considerando que a paz é um 

valor de suma importância, não podemos olvidar da variável se o estado é 

justo ou não, e isso é medido pela maneira como o estado respeita e 

reconhece os limites postos pelos direitos individuais195. Onde o estado é 

tirânico, a base de compromisso colapsa, e a justiça e os direitos 

adquirem precedência sobre ordem e paz. Seria uma situação análoga ao 

                                                 
192  Hobbes, 1962, p. 112.  
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194  Hobbes, 1962.  
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direito à resistência. Como afirmou Hume, “podemos resistir aos mais 

violentos efeitos do poder supremo, sem cometer nenhum crime ou 

injustiça”196. Justiça e direitos deveriam contar tanto quanto paz e ordem 

no estabelecimento da legitimidade internacional de estados e governos. 

Governos não estão acima dos constrangimentos éticos, daí porque 

não é aceitável considerar o princípio da soberania, nos termos de 

Hobbes. Hume, por exemplo, alegou que um “governo é uma invenção 

humana para o benefício da sociedade. Onde a tirania do governante 

remove esse benefício, ela remove também a obrigação natural à 

obediência”197. 

Quando um governante não exerce corretamente seu poder 

soberano, cessa a representação do povo, que deixa de estar protegido 

pela soberania. A proposição de Wilson segundo a qual os direitos 

humanos são o fundamento adequado à legitimidade internacional flui 

naturalmente da suposição que governos deveriam ser, interna e 

externamente, representantes do seu povo.  

Uma objeção atribuída às intervenções humanitárias é que mesmo 

que um governo pratique sérias violações aos direitos humanos haverá 

sempre um número de cidadãos cujos direitos não são violados, ou ao 

menos não na mesma gravidade. Assim a intervenção violaria o direito 

desses cidadãos à autonomia, isto é, seu direito a não ser invadido. 

Elfstrom comentou, a esse respeito, que “na maioria dos casos de 

violações aos direitos humanos, os direitos de todos os cidadãos 

usualmente não são diretamente afetados. As mais sérias violações de 

direitos” , continua ele, “são raramente dirigidas a uma população inteira, 
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 90 

mas a uma minoria. Se a maioria é complacente, então a intervenção 

constituirá uma violação do seu direito à autonomia” 198.  

Como Walzer, no entanto, Elfstrom acredita que um governo que 

estende seu tratamento desumano a mais que uma fração da população 

não permanecerá no poder por muito tempo. Além dos exemplos 

históricos que comprovam violações aos direitos humanos dirigidas à 

totalidade ou à maioria da população, como, por exemplo, África do Sul e 

o Camboja de Pol Pot, este argumento merece mais atenção. Mais uma 

vez, a afirmação depende da suposição que existe alguma coisa que vale a 

pena proteger na autodeterminação independente do resultado em termos 

de direitos humanos e valores democráticos.  

Cada cidadão mantém um direito individual de autonomia, de 

forma que, exceto pela anuência das pessoas afetadas, não pode haver 

transmutação de autonomias individuais para o corpo social. De modo 

que, a menos que as próprias vítimas prefiram tolerar o seu governo a 

aceitar a intervenção, não existe direito de autonomia dos complacentes 

digno de proteção. É possível que, sob princípios do contrato social ou 

por valores morais, os membros da comunidade política, ainda que 

compostas etnias, religiões ou raízes culturais diferentes, estejam ligados 

uns aos outros, como, nas palavras de Walzer, “uma integridade 

comunal”199. Mas é igualmente certo que vítimas de privação dos direitos 

humanos deixam de manter vínculos sociais com seus concidadãos que 

toleram ou apóiam seus opressores. É importante, por outro lado, que ao 

menos os cidadãos vitimados legitimem a intervenção, como 

conseqüência lógica do direito à resistência.  

Além do mais, os cidadãos que apoiam os tiranos na repressão de 

um segmento da população mantêm seu direito moral de defender o seu 
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governante contra os estrangeiros integrantes da intervenção? Em certa 

medida, esses cidadãos são cúmplices do governo tirânico. Assim, 

quando Walzer afirma que “é a expectativa de resistência às intervenções 

externas que estabelece a proibição da intervenção” , poderíamos concluir 

que a resistência pode ou não ser moralmente justificada200; seria quando 

em defesa de governos justos. O próprio Walzer admite que os cidadãos 

não têm uma obrigação moral de defesa de governos tirânicos201. Em 

outras palavras, cidadãos que decidem defender governos tirânicos apenas 

por considerações nacionalistas, também não adquirem uma direito de 

assim o fazer.  

Se é moralmente justificado resistir à opressão interna, deve existir 

ao menos uma justificativa de auxilio externo às vítimas na busca de sua 

liberdade. Uma vez que o governo perde sua legitimidade, os cidadãos 

podem requisitar intervenção externa para restaurar instituições livres.  

Michael Walzer modificou, em artigo de 1980, a tese sobre 

representação desenvolvida no livro Guerras justas e injustas, no que a 

autonomia dos estados era fundada nos direitos individuais de seus 

cidadãos. Mas em 1980, em seu artigo Moral standing of states, formulou 

uma nova tese da representação, denominada de “dualista” , por se tratar 

de duas formas distintas de relacionamento entre governo e sua 

comunidade política.  

Governos são internamente legítimos, comenta Walzer, quando 

existe um ajuste entre o governo e a “vida política de seu povo”202. 

Podemos chamar esse relacionamento de “ajuste1” . Se esse ajuste1 não 

ocorrer satisfatoriamente, cada cidadão adquire o direito individual de 

resistência, embora a luta possa ser feita por um grupo de indivíduos203.  
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Mas não é caso das intervenções humanitárias, segundo Walzer, 

serem justificadas sempre que a resistência interna o for204. O direito de 

destituir um ditador não se transfere facilmente para os governos 

estrangeiros. Somente em casos onde o ajuste1 se desfaz de modo radical, 

como nos casos de genocídio, escravidão ou deportação em massa, torna-

se legítima a intervenção humanitária dos estrangeiros205.  

Mas, embora o ajuste1 possa estar ausente, pode existir ainda 

algum ajuste entre o povo e seu governo se este último não estiver 

engajado em práticas genocídas ou equivalentes. Podemos denominar 

esse relacionamento de “ajuste2” . Nesses casos, denominado de 

“opressão ordinária” , os governos estrangeiros precisam reconhecer a 

legitimidade dos ditadores. Embora um governo possa ser ilegítimo em 

relação aos princípios de justiça doméstica, porque ele se tornou um 

opressor, os estrangeiros devem reconhecê-lo como legítimo 

internacionalmente, a menos que o uso arbitrário do poder alcance níveis 

graves, como no caso de genocídio.  

O problema recai sobre os limites para as intervenções 

humanitárias. Segundo Walzer, portanto, somente políticas de extermínio 

justificariam as intervenções. É possível interpretar a afirmação de 

Walzer como um teste para a legitimidade definindo “ajuste2”  como um 

relacionamento de correspondência cultural entre o governante e os 

governados. Mesmo que não exista o “ajuste1” , porque o governante não 

é democrático, ainda pode existir uma suficiente correspondência entre o 

governante e seu povo para justificar o reconhecimento da legitimidade 

perante a comunidade internacional. Em muitas passagens, Walzer 

menciona, como exemplo dessa correspondência cultural, histórias 

compartilhadas, crenças religiosas e lealdades locais como fatores 

                                                 
204  Walzer, 1979, p. 214; Walzer, 1977, p. 89.  
205  Walzer, 1979, p. 214.  



 93 

decisivos na constituição do “ajuste2”. Ele ainda sustenta que a 

emergência de ditadores pode não ser resultado de um infortúnio, ao 

salientar que “a história, a cultura e a religião da comunidade podem ser 

tais que regimes autoritários surgem naturalmente, refletindo uma 

concepção do mundo ou um modo de vida amplamente 

compartilhados”206.  

Doppelt questiona “por que admitir que o mero equilíbrio existente 

expressa uma verdadeira autodeterminação ou algo digno de ser 

preservado?”207 Mesmo admitindo que ditadores possam emergir com 

amplo apoio da maioria da população, ainda é lícito questionar se eles são 

legítimos em relação à minoria oprimida. Dessa forma, essa minoria 

adquire um direito de resistir contra o governo. 

Uma segunda interpretação da afirmação de Walzer consiste em 

considerar que o “ajuste2”  é legítimo quando os membros da comunidade 

estão dispostos a defender o ditador208. Como podemos explicar o fato, 

comenta Walzer, que ditadores conseguem mobilizar massas em seu 

apoio, em especial contra estrangeiros? “Em todos os casos” , responde 

Walzer, “embora o ajuste entre governo e comunidade não seja de um 

tipo democrático, ainda deve existir um ajuste de algum tipo”209. 

Qualquer governo não genocida se ajusta ao povo de tal modo que deve 

ser reconhecido como legítimo pela comunidade internacional.  

Apesar da ênfase de Walzer sobre os fatores cultural e histórico e 

sobre a expectativa de resistência como motivos para justificar a não-

intervenção, essas considerações são irrelevantes para o propósito de 

estabelecer um status internacional do governo. Por definição, então, 

qualquer governo que não seja genocída se ajusta (no sentido do ajuste2) 
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ao povo. Em outras palavras, mesmo que num caso particular acontecesse 

que um opressor não-genocida não se ajustasse ao seu povo em termos de 

cultura, história e tradições compartilhadas e mesmo que pudéssemos 

prognosticar que os cidadãos não resistiriam, isso não seria suficiente 

para declarar ilegitimidade internacional desse governo. O único teste 

para Walzer é se o governo se engaja ou não em práticas genocidas ou 

equivalentes.     

Essa interpretação depende da definição do que significa ajuste. 

Não podemos tirar conclusões normativas de noções especulativas. A 

bem da verdade, como até Walzer admite, ela é uma presunção210. Como 

Doppelt observou, “um estado pode ser tirânico e, mesmo assim, não 

praticar genocídio, escravidão ou deportação”211.  

Um exemplo do que Walzer considerou “opressão ordinária”  é bem 

descrita por David Luban. “Cada ano” , escreveu ele, “existem execuções 

em número pequeno, algumas centenas de torturas, alguns milhares de 

prisões políticas e alguns milhões de pessoas se comportando 

cautelosamente porque sabem que um deslize as levará à polícia”212. De 

modo que as “opressões ordinárias”  não podem ser tão toleráveis. 

Walzer define Estado como uma “união de povo e governo”  e a 

partir disso argumenta que uma intervenção estrangeira contra governos é 

quase sempre errada, mesmo com propósitos de estabelecer instituições 

livres e democráticas213. A definição de Walzer seria adequada se a 

palavra estado contivesse apenas um significado descritivo, transmitindo 

a idéia de que todos os povos e estados devem ter um governo. Mas ao 

defender o respeito dos estrangeiros por esta “união” , Walzer atribui 

também um significado normativo ao termo. Seria pouco plausível 
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212 Luban, 1980, p. 395.  
213  Doppelt, 1978, p. 7. 
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presumir que cidadãos tolerariam um governo tirânico por ser um produto 

de um ajuste e, assim, uma tirania que eles próprios, cidadãos, criaram. 

Além disso, Walzer fornece um outro argumento para sustentar sua 

proposição contra as intervenções externas, a saber que estrangeiros nem 

sempre dispõem de recursos para saber, com precisão, o que ocorre 

dentro de um estado, de tal modo que o ajuste pode existir sem que os 

estrangeiros saibam. Este argumento, entretanto, não é uma razão de 

princípio; ele depende da comprovação empírica. Adiante citarei um caso 

exemplar que comprova o contrário do que afirma Walzer.   

Pode-se questionar a teoria do ajuste em face da idéia de 

representação política. A representação de um povo pelo governo é algo 

mais contingencial do que necessário. Ou o governo observa 

minimamente os direitos humanos ou não. Não podemos olvidar da 

necessidade de inquirir dizendo apenas que onde não ocorrem genocídio 

ou violações de grandes proporções devemos reconhecer os governos 

como legítimos. Em outras palavras, precisaríamos unificar a noções de 

legitimidade política interna e externa. Um governo seria legítimo em 

relações internacionais e domésticas quando observasse um certo padrão 

de direitos humanos determinado por princípios objetivamente válidos 

(embora não auto evidentes) de justiça política214. Somente governos que 

representam o povo, no sentido de ter seu consentimento e respeitar seus 

direitos, adquirem direito à proteção da soberania garantida pelo direito 

internacional. Ou, em outras palavras, um estado possui seus direitos 

internacionais de integridade territorial e independência política se, e 

somente se, ele é legítimo no plano doméstico, ao respeitar os princípios 

de justiça domésticos, como os direitos humanos de seus cidadãos215.  

                                                 
214  Beitz, 1979, p. 83.  
215  Beitz, 1979, p. 81.  
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A asserções segundo a qual um governo é ilegítimo não acarretam 

necessariamente que a intervenção humanitária seja moralmente 

justificada. A questão central é que o governo ilegítimo que sofre a 

intervenção não pode reivindicar os direitos associados à soberania. 
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CAPÍTULO 6 
 

 
UTILIDADE,  DIREITOS E  INTERVENÇÃO 

HUMANITÁRIA 

 
 

Nos capítulos precedentes examinamos argumentos para a não- 

intervenção fundamentados no noção dos direitos à autodeterminação dos 

estados nações. Ao elaborar minhas críticas, sugeri que o direito 

internacional deve vincular-se, de modo mais próximo, aos direitos 

humanos e à legitimidade política. 

Mas existe ainda um argumento em defesa da não-intervenção, 

baseado nos fundamentos do utilitarismo. Um problema do utilitarismo é 

a natureza agregativa do cálculo utilitário, de tal modo que o utilitarismo 

pode justificar violações dos direitos humanos dos indivíduos, se, de 

alguma forma, isso maximizasse a utilidade agregada216. Mas como os 

direitos humanos são considerados valores morais, sua violação não pode 

ser justificada por cálculos utilitários217.  

Existem dois tipos de argumentos utilitaristas a que se pode 

recorrer contra as intervenções humanitárias. Primeiro, intervenções 

humanitárias bem intencionadas podem causar mortes e sofrimento de 

indivíduos inocentes que tem que ser comparados com as mortes e 

sofrimentos causados por métodos tirânicos de governo. Segundo, abrir 

uma exceção humanitária ao preceito da não intervenção será um 

incentivo, a longo prazo, para governos agressivos usarem as 

                                                 
216  Frost, 1986, pp. 139-140.   
217  Rawls, 1971, pp. 3-4.  
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intervenções humanitárias para invadir outros estados, sem nenhum 

ganho humanitário verdadeiro.  

Uma justificativa razoável das intervenções humanitárias é que seu 

reconhecimento maximizará o exercício dos direitos humanos218. À luz do 

direito internacional baseada nos direitos humanos, pode-se aceitar que a 

moralidade da intervenção será julgada pelas conseqüências em termos da 

efetivação dos direitos humanos. Todavia, os teóricos que argumentam 

dessa forma filiam-se às avaliações utilitaristas. Uma intervenção 

humanitária será moralmente justificada se, e somente se, maximizar os 

direitos humanos de todos os afetados pela intervenção.  

Uma teoria do direito internacional baseada nos direitos humanos 

se defronta com um sério problema. Vamos supor que uma intervenção 

seja genuinamente destinada a suspender a privação dos direitos e salvar 

indivíduos inocentes de opressores. Se os direitos são considerados 

valores morais, como justificar mortes de inocentes com o propósito de 

salvar outros indivíduos inocentes? Utilitaristas podem argumentar que 

intervenções são, em sua maioria, injustificáveis porque a morte e 

sofrimento de indivíduos inocentes não compensa o benefício gerado para 

os inocentes salvos pelas intervenções. Mais crucialmente, um teórico do 

direito não pode atribuir uma santidade ao direito de tal modo que 

justifique morte e sofrimento de indivíduos inocentes em intervenções 

destinadas a restaurar direitos humanos suspensos.  

De modo que uma teoria de intervenção humanitária precisa 

elaborar uma noção refinada de direitos e da violação destes219. Segundo 

uma definição de violação de direitos, o foco deveria recair 

exclusivamente sobre os interesses das vítimas: um direito é infligido 

quando os interesses protegidos pelo direito são contrariados ou 

                                                 
218  Luban, 1980, p. 160.   
219 Montaldi, 1985, p. 123.  
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frustrados. Assim o direito à vida é violado tanto num homicídio quanto 

numa morte acidental. Despreza-se, nesse caso, a intenção do violador. 

Aplicado ao problema da intervenção, o teste constitui-se num 

utilitarismo de direitos. Uma intervenção será justificada se, e somente se, 

ela maximiza os direitos humanos de todas as pessoas afetadas220.  

É possível supor que, como se trata de casos de intervenção com 

uso da força, entretanto, não se evitaram morte e sofrimento. O 

utilitarismo de direitos considera o bem estar dos indivíduos no agregado. 

Como podemos então justificar intervenções humanitárias? 

Uma solução sugerida por Daniel Montaldi faz uma distinção entre 

infração e violação de direitos221. Uma infração seria definida como uma 

frustração do interesse da vítima. Em verdade, a dimensão da infração 

determina a presença de um dos requisitos morais das intervenções, sua 

proporcionalidade.  

Mas nem todas as infrações de direitos são também violações. Um 

exemplo ajudará a esclarecer essa questão. Por que era moralmente 

justificado os aliados lutarem contra o regime nazista? Se adotarmos o 

teste proposto pelos utilitaristas, é plausível supor que, se os aliados 

tivessem aceitando as exigências de Hitler, isso teria resultado em menos 

mortes e sofrimento? Entretanto, as intuições morais relativamente à II 

Guerra sugerem fortemente que contagens isoladas, pressupondo que a 

asserção acima seja verdadeira,  não podem ser a resposta ao problema. 

Como Walzer escreveu, “na escolha entre a vitória nazista e a resistência 

através da guerra, existem degradação humana e escravidão de um lado e 

dignidade e solidariedade de outro. Aqui não cabe simplesmente 

contar”222.   Lutou-se   contra   o   nazismo  não  apenas   para   restituir  a  

                                                 
220  Luban, 1980, p. 176.  
221  Montaldi, 1985, p. 127.  
222  Walzer, 1971, p. 10.  
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dignidade e direitos de inocentes perdidos pela Guerra, mas também 

contra um aparato de estado e uma ideologia os quais correspondiam a 

um “mal tão potente e evidente, que não admitiria outra ação senão a 

luta”223.  

Todas as violações de direitos são também infrações, mas nem 

todas as infrações são violações. Uma violação de direitos figura como 

uma infração efetuada que acarreta em desrespeito, num sentido kantiano, 

para as vítimas224. Violações são causadas por agentes humanos 

intencionalmente e com o conhecimento de que não estão dispensando 

respeito às vítimas. Ao avaliar a justiça de guerras, devemos observar não 

apenas os danos causados mas as suas razões. É aqui que a noção 

kantiana de respeito às pessoas nos fornece um critério adequado. 

Respeito pelas pessoas, como parte da definição de uma ação correta, 

inclui um motivo correto e não simplesmente um estado de coisas 

envolvendo interesses. O desprezo pelas autonomias individuais, e não 

apenas as conseqüências em termos de vidas e sofrimentos justificou a 

luta contra o nazismo.  

Existe um problema particular nas violações institucionalizadas de 

direitos humanos por indivíduos que controlam o monopólio da força 

física. Governos que se engajam em violações de direitos frustram a 

autonomia individual das vítimas, da mesma forma que os criminosos 

comuns, mas também violam as finalidades de sua autoridade – proteger 

e respeitar os direitos de seus cidadãos. Em outras palavras, os governos 

tirânicos recorrem aos meios colocados a seu dispor pelos seus 

concidadãos para se voltar contra eles e privá-los de seus direitos. Esses 

meios não incluem somente a força física, mas também ferramentas 

institucionais e ideológicas, como legislação e propaganda.  

                                                 
223  Walzer, 1971, p. 10.  
224  Montaldi, 1985, p. 139.  



 101 

Podemos agora formular um critério que as intervenções 

genuinamente humanitárias devem obedecer. Justificar-se-iam as 

intervenções que objetivassem deter violações intencionais de direitos 

humanos.  

As intervenções humanitárias são apenas uma extensão do direito 

moral dos indivíduos de resistir a uma opressão. Porque indivíduos 

mantêm seus direitos enquanto indivíduos e não como cidadãos de 

estados particulares.  

É possível fazer uma objeção. Violência política indiscriminada é 

freqüentemente justificada pelos perpetradores apelando para a 

legitimidade de seus fins. Mas causas justas não justificam meios ilícitos, 

como usar inocentes como meios de obter vantagens. Assim os meios a 

que as intervenções humanitárias devem recorrer devem ter restrições 

morais sobre as formas de violência além das fronteiras. De modo que a 

violência das intervenções é justificada se, e somente se, ela é o único 

meio para se restaurar direitos humanos.  

Um segundo argumento utilitarista contra as intervenções 

humanitárias enfatiza o risco de abuso e parcialidade por parte dos 

interventores. “Dentro de sua própria jurisdição” , argumentam Benn e 

Peters, “um estado tem o direito de interferir em outras associações como 

um árbitro, imparcialmente. Mas, em questões internacionais, estados não 

são imparciais e seus interessem pesam muito na formulação de sua 

política externa. Quando um estado se intromete em assuntos de outros” , 

continuam os autores, “os cidadãos do estado vítima da intromissão 

raramente são tratados em pé de igualdade com os do estado que está 

interferindo. Este último trata aqueles como meios para seu próprio 

fim” 225. 

                                                 
225  Benn e Peters, 1959, p. 361.   
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Preliminarmente convém salientar que esta é uma alegação 

empírica em vez de fundamentada em princípios, que depende da 

veracidade da proposição empírica segundo a qual governos sempre, ou 

quase sempre, abusam quando intervêm. Seja como for, um preceito 

absoluto de não-intervenção seria justificado para minimizar abusos. Mas 

o preceito utilitarista não contempla as conseqüências de um ato 

particular, mas, em vez disso, com as conseqüências negativas de se 

adotar um preceito geral para as intervenções humanitárias226. O 

utilitarismo de direitos afirma, portanto, que deveria ser adotado algum 

preceito geral cuja observância por parte das autoridades públicas 

garantiria melhores resultados gerais, por exemplo, em termos de 

preservação de vidas humanas ou maximização de direitos. Em face do 

perigo de abuso, os utilitaristas argumentam que preceitos jurídicos 

internacionais contra as intervenções proporcionará melhores resultados a 

longo prazo, mesmo que em casos particulares a intervenção maximize o 

gozo dos direitos humanos.  

Podemos discutir o problema do abuso de poder em uma certa 

intervenção a partir da filosofia de Rawls. Seria plausível, em 

conformidade com o pensamento de Rawls, pensar que quando 

indivíduos racionais forem elaborar princípios de justiça internacional, 

devem pesar tanto os riscos de abuso quanto as omissões do direito à 

intervenção humanitária. Além disso, algumas objeções ao argumento 

utilitarista em favor do preceito geral de não-intervenção podem ser 

adicionadas. Primeiro, o preceito utilitário de não-intervenção é 

justificável porque é presumivelmente o mais conducente com à 

felicidade humana geral. Mas o preceito será inconsistente quando seu 

caráter for considerado tão absoluto que mesmo nos casos nos quais os 

governos estão engajados em sérias violações de direitos humanos, a 
                                                 
226  Smart, 1967, p. 109.   
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obediência ao preceito não será benéfico227. Assim, na medida em que os 

não-intervencionistas utilitários preocupam-se com as conseqüências 

benéficas, por exemplo, com a maximização dos direitos e das 

satisfações, estão logicamente comprometidos com a proposição segundo 

a qual governos podem desobedecer o preceito geral de não-intervenção 

nos casos raros nos quais a intervenção maximizará os benefícios para 

certas comunidades, sem serem contraditórios com o preceito geral da 

não-intervenção. Segundo, considerando o argumento que as intervenções 

podem ser tão violentas quanto as ditaduras que visam derrubar, convém 

notar que as ações violentar podem ser classificadas em subgrupos, como 

violência policial, de crimes organizados, de legítima defesa e assim em 

diante228. De modo que as conseqüências da prática de cada um desses 

subgrupos produzirão resultados diferentes.  

Mesmo admitindo que existe um risco de abuso, o argumento não 

contempla a questão do status normativo da intervenção humanitária. 

Uma intervenção na qual tropas abusam de seu poder não pode figurar 

entre as intervenções humanitárias. Assim, se num caso particular os 

interventores não abusarem de seu poder e o restante das condições para 

as intervenções são preenchidas, então a intervenção é moralmente 

justificada. Ainda assim, se exércitos estrangeiros abusam ou não de seu 

poder é uma questão empírica.  

É preciso considerar também, tendo em vista os aspectos 

normativos das intervenções, se num caso particular os interventores 

efetivamente dirigiram seus esforços para deter violações de direitos 

humanos ou não. Não é uma questão apenas conseqüêncialista mas de 

princípios. 

                                                 
227  MacCloskey, 1957, pp. 466-475. 
228  Harrison, 1953, pp. 105-117. 
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Mas o que exatamente significa abuso, nesse argumento? Uma 

possível interpretação é que o estado interventor abusa quando sua ação 

não é dirigida para suspender violações de direitos humanos. Walzer 

distingue agressão de intervenção humanitária com base nessa 

interpretação. Outra interpretação considera o problema sob a perspectiva 

do desinteresse. Em outras palavras, a condição necessária para justificar 

as intervenções humanitárias são motivações puramente humanistas229. 

Como conseqüência, um estado abusa quando esconde suas motivações 

verdadeiras, como interesses egoístas230.  

Se se está preocupado com os direitos humanos, deveríamos 

observar principalmente se a intervenção salvará as vítimas da opressão e 

se os direitos humanos serão restabelecidos. O interventor deve também 

empregar meios que são consistentes com o propósito humanitário. Um 

governo pode ao mesmo tempo salvar vítimas estrangeiras de opressão e 

promover interesses de seus cidadãos, desde que a ação em interesse 

próprio não prejudique o objetivo humanitário principal. A intervenção 

humanitária é assim justificada não porque os motivos dos interventores 

sejam puros, mas porque “seus vários motivos convergem num único 

curso de ação que é também o curso de ação reivindicado pelas vítimas da 

violação de direitos”231.  

Considerações semelhantes podem ser apresentadas em réplica à 

afirmação de que estrangeiros não estão em condições de saber realmente 

o que está acontecendo no interior de um estado, um argumento 

sustentado por Walzer, Benn e Peters. Walzer comenta que “estrangeiros 

não estão em condições de negar a realidade da união de povo e governo. 

Eles não conhecem o suficiente a história do povo, não têm experiência 

                                                 
229  Moore, 1974, pp. 24-25.  
230  Isto é, na verdade, a marca da escola “realista”  das relações internacionais. Morgenthau, 1993, pp. 
5-12. 
231  Walzer, 1977, p.  105.  
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direta e não podem fazer julgamentos concretos dos conflitos e acordos, 

das afinidades culturais, das lealdades e ressentimentos que estão na base 

daquela união. Portanto” , conclui Walzer, “a conduta dos estrangeiros 

não é pautada nem por conhecimento nem por julgamento”232.  

Mas não existe uma razão intrínseca porque estrangeiros não 

deveriam saber o que está acontecendo dentro de um estado, 

especialmente em termos de direitos humanos. Além do mais, novamente 

esta é uma questão contingente.         

“Por que supor que estrangeiros são ignorantes?” , pergunta 

Luban233. Como ele observou, a suposição de Walzer corresponde ao a 

priori do nacionalismo. Um exemplo histórico ilustrará essa questão. 

Durante a ditadura militar argentina (1976 a 1983), os ditadores 

promoveram uma repressão sistemática contra seus cidadãos e 

estrangeiros. Aqueles que não foram perseguidos, sofreram uma drástica 

redução de seus direitos básicos. Todos experimentaram o medo sempre 

presente da ameaça e vigilância sistemáticas234.  

Mas durante os dois primeiros anos, a maioria dos cidadãos do 

segundo grupo desconheciam a repressão arbitrária. Era uma fase de 

repressão subterrânea, escondida atrás da propaganda do governo 

implementada pelo controle dos meios de comunicação. Como resultado, 

governos estrangeiros e organizações não governamentais, como a 

administração do presidente Carter e a Anistia Internacional, 

respectivamente, dispunham de mais informações sobre as atrocidades do 

que os residentes na Argentina. Em sociedades abertas e livres, as 

informações circulam mais do que em sociedades fechadas.  

                                                 
232  Walzer, 1979, pp. 209-212.  
233 Luban, 1980, pp. 392-395. 
 
234  Relatório da OEA sobre a situação dos direitos humanos na Argentina, 1981.  
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Pode haver razões para não intervir em casos particulares de 

violações de direitos humanos, mas falta de informação raramente é uma 

delas. Como Beitz afirmou, “se um estado está ou não numa posição 

melhor do que qualquer outro para avaliar os interesses de seus membros 

e atender a suas demandas é uma questão contingente”235. Assim, a 

suposição sobre a falta de conhecimento pelos estrangeiros interventores 

não é razoável o suficiente para justificar uma proibição geral das 

intervenções.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
235  Beitz, 1979, p. 84.  
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CONCLUSÃO 
 

 

As considerações em suporte à justificativa moral da intervenção 

humanitária em casos apropriados emergem da crítica precedente ao 

modelo não-intervencionista. Nesta conclusão resumirei a teoria ética das 

relações internacionais aqui defendida, em particular as proposições 

normativas à luz das quais a legitimidade moral das intervenções 

humanitárias deveria ser avaliada.   

 Proposição I: 

De um ponto de vista ético, governos são, internacional e domésticamente, 

meros agentes do povo. Conseqüentemente, seus direitos internacionais derivam dos 

direitos dos indivíduos que habitam no estado e o constituem.   

O direito internacional tem sido tradicionalmente enunciado como 

um aglomerado de princípios e normas na relação entre estados. 

Entretanto, uma vez que estados não têm a mesmo status moral que os 

indivíduos, o discurso a respeito de direitos dos estados deve ser reduzido 

ao discurso a respeito dos direitos mantidos pelos indivíduos. Proposições  

a respeito de direitos internacionais dos estados podem ser traduzidos em 

proposições sobre direitos individuais sem nenhuma perda de significado. 

Sustentei que, de um ponto de vista filosófico, apenas governos que são 

representativos e respeitam os direitos humanos têm esses direitos 

internacionais. Esta é a idéia transmitida pela afirmação segundo a qual a 

autonomia do estado só pode ser proclamada para governos que 

obedecem “princípios adequados de justiça”236. Os direitos do estado à 

independência política e integridade territorial derivam, portanto, dos 

                                                 
236  Beitz, 1979, pp. 80-81.  



 108 

direitos dos indivíduos; governos não têm qualquer condição moral 

independente ou autônoma. Esta sugestão requer mais elaboração. 

O argumento central é que a razão para se criarem e se manterem 

estados e governos é precisamente para assegurar a proteção dos direitos 

dos indivíduos. Uma condição necessária para justificar o poder político 

exercido por seres humanos sobre seres humanos é que os direitos de 

todos sejam respeitados. Assim estados e governos não existem 

primariamente para assegurar a ordem, mas para assegurar direitos. 

Conseqüentemente, minha defesa da intervenção humanitária pressupõe 

alguma forma de contrato social como a justificação filosófica da 

legitimidade do estado237. Estados e governos existem porque indivíduos 

consentiram, ou iriam idealmente consentir, em transferir alguns de seus 

direitos a fim de tornar a cooperação social possível238. Tanto o 

consentimento real como o hipotético desempenham um papel: o 

consentimento real refletindo-se na presença ou na ausência de 

instituições democráticas e efetiva proteção dos direitos individuais; o 

consentimento hipotético constituindo-se num ponto de vista filosófico a 

partir do qual se pode conceber o aperfeiçoamento daquelas instituições 

livres.  

Os direitos dos governos são somente o resultado de uma 

transferência consensual pelos cidadãos de alguns de seus direitos. Esse 

contrato estabelece os limites legítimos da conduta política. Estados e os 

governos que são geralmente leais a esse propósito original estão 

completamente protegidos, num sentido moral, contra a intervenção 

externa. Empreender guerra contra tais estados (exceto em autodefesa) é 

um crime.  

                                                 
237  Rawls, 1971; Beitz, 1979, pp. 80-81. 
238  Luban, 1980, p. 167.  
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Mas governos que se voltam contra seus cidadãos estão numa 

diferente posição moral. Negando os direitos humanos, eles perderam a 

proteção garantida a eles pelo direito internacional. Eles não estão mais 

justificados como governos, eles não representam mais ou estão 

autorizados a representar os cidadãos frente ao mundo externo  e, 

portanto, estrangeiros não têm mais a obrigação de respeitá-los. Em suma, 

ditadores perdem os seus direitos internacionais em virtude da violação 

dos termos do contrato original. 

A teoria do direito internacional defendida aqui – direitos dos 

estados considerados como derivados dos direitos humanos – não se 

restringe à justificativa das intervenções humanitárias. Todos os direitos 

internacionais dos estados derivam-se, no final das contas, dos direitos 

dos indivíduos. O artigo 51  da Carta das Nações Unidas, que reconhece o 

direito de autodefesa contra ataque armado, é uma ilustração convincente 

dos suportes humanitários do direito internacional. Por que uma guerra 

em autodefesa é moralmente justificada? Para uma teoria de direito 

internacional baseada nos direitos humanos, uma guerra em resposta à 

agressão é justificada como ação governamental para defender os direitos 

dos seus cidadãos, isto é, os direitos dos indivíduos como vítimas de 

agressão externa. O uso de força em autodefesa é, assim, um uso de força 

em defesa dos direitos humanos. A menos que se aceite a noção de um 

direito autônomo do estado, não existe diferença moral substancial entre 

direitos de cidadãos e aqueles de estrangeiros, pelo menos onde direitos 

humanos básicos estejam em risco. Pessoas têm direitos humanos básicos 

como pessoas, não como cidadãos de estados particulares. Portanto, o 

mesmo princípio que justifica a autodefesa justifica a intervenção 

humanitária em casos apropriados.  

Mesmo áreas do direito internacional que pareçam completamente 

limitadas a relações intergovernamentais exclusivas podem no fim ser 
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relacionadas com os direitos humanos. Quando a Convenção da Lei dos 

Mares concede direitos a estados que têm costa, digamos, de uma Zona 

Econômica Exclusiva de 200 milhas239,  ela não está conferindo 

privilégios a governos. O propósito (o único propósito filosófico 

defensável) deste e de qualquer outro preceito jurídico internacional, é 

alocar recursos para, e demarcar esferas de competência entre, seres 

humanos organizados em comunidades políticas de uma maneira 

consistente com os seus direitos humanos básicos. De um ponto de vista 

filosófico, o direito internacional não pode transgredir os limites do 

consentimento individual que justifica os governos em primeiro lugar. 

Embora seja verdade que governos implementam e conduzem as políticas 

das comunidades políticas frente ao mundo externo, eles só podem agir 

nessa função como agentes dos membros do grupo, e não para o seu 

próprio benefício ou interesse. 

 Proposição II: 

Uma intervenção justificável deve visar ditadores  com o propósito de colocar 

um fim a violações de direitos humanos. 

Uma intervenção militar precisa ser verdadeiramente humanitária 

para ser justificada. O problema é formular padrões para medir o 

propósito humanitário da intervenção. Eu sugiro a seguinte reformulação 

desse requisito de desinteresse. Primeiro, o estado interventor deve 

direcionar sua ação militar para fazer parar  privações de direitos 

humanos por governos. Segundo, motivos não-humanitários colaterais 

(tais como desejo de segurança de fronteiras e reforço de alianças) 

deveriam ser tais que não prejudicassem ou rebaixassem o primeiro 

supremo objetivo de direitos humanos da intervenção. Terceiro, os meios 

usados precisam ser sempre inspirados em direitos. Este requisito é 

                                                 
239  Artigos 55 a 57 da Convenção das Nações Unidas sobre a Lei dos Mares de 10 de Dezembro de 
1982.  
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violado quando o interventor age de tal forma que prejudica direitos 

humanos ao longo do caminho, mesmo que seu objetivo final verdadeiro 

seja  proteger os direitos humanos.  

O desinteresse não deveria ser medido pela referência a alguma 

“razão de estado.”  Em vez disso, a autenticidade do propósito 

humanitário deve ser apurada examinando-se, à luz do objetivo de 

direitos humanos mencionado acima, as ações concretas empreendidas 

pelo interventor. Algumas das questões, ex post facto, que também temos 

que perguntar a fim de avaliar a moralidade da intervenção são as 

seguintes: as  tropas  ocuparam  o   território  mais  tempo  que  o  

necessário? O interventor tem solicitado vantagens ou favores dos novos 

governos? O interventor procurou dominar o estado alvo de alguma 

forma não relacionada a preocupações humanitárias? O teste que eu 

sugiro aqui evita as dificuldades de se  tentar determinar o que as 

autoridades tinham realmente em mente quando elas decidiram intervir, 

se elas disseram que estavam agindo movidos por preocupações 

humanitárias ou por alguma outra razão. Suas ações, não suas palavras, é 

que devem contar. E o teste final será saber se os direitos humanos foram  

efetivamente restaurados como resultado da intervenção. 

 Proposição III: 

A intervenção humanitária dever ser governada pela interação entre os 

princípios de proporcionalidade e de restauração dos direitos humanos. 

O princípio que se aplica aqui é a bem conhecida regra de 

proporcionalidade. A seriedade da reação contra abusos dos direitos 

humanos precisa ser proporcional tanto à gravidade dos abusos como à 

probabilidade de se reparar a situação. Se um governo opressivo pode ser 

forçado a aprovar reformas democráticas mediante pressão econômica ou 

política, então essas medidas são preferíveis a ações violentas e deveriam 

ser tentadas primeiro. Somente se deveria recorrer a uma intervenção 



 112 

militar, como um remédio contra violações dos direitos humanos, quando 

todos os meios pacíficos tivessem falhado ou fosse provável que 

falhassem.   

O teste de proporcionalidade, entretanto, não é um teste utilitarista. 

Em alguns casos de intervenção humanitária mais vidas são perdidas do 

que salvas. Algumas vezes, o imperativo moral de se combater o mal 

ignora cálculos em termos de mortes e sofrimentos. A proporcionalidade 

deve ser medida em termos da magnitude dos meios violentos utilizados 

comparada ao mal que a intervenção tem por objetivo suprimir. Como foi 

mostrado no capítulo 5, semelhante mal não é medido apenas em termos 

de utilidade individual, mas em termos da natureza desrespeitosa do 

regime ditatorial que está sendo visado pela intervenção. Pela abordagem 

sugerida aqui, os direitos de pessoas inocentes podem algumas vezes ser 

infringidos, mas apenas para restaurar direitos humanos numa sociedade 

onde eles estão sendo ignorados numa forma disseminada. Nas palavras 

de Rawls, “uma liberdade menos ampla deve fortalecer o sistema total de 

liberdade compartilhado por todos”240. Estendendo este princípio às 

relações internacionais, poderíamos dizer que os sofrimentos que 

resultam da intervenção podem somente ser justificados se a intervenção 

fortaleceu o sistema total de liberdade - isto é, direitos humanos - 

compartilhado por todos, liberdade sendo aqui definida num modo não 

utilitário. Mas é importante enfatizar que,  outras coisas sendo iguais, 

intervenções humanitárias que aparentam causar um sofrimento adicional 

substancialmente desproporcional não deveriam ser iniciadas. Como 

indicado acima, conseqüências em termos de sofrimento são importantes, 

embora elas não deveriam ser a única preocupação. Sempre haverá 

necessidade de cálculos prudentes da parte dos governos; de fato, a 

possível produção de danos humanos e materiais em razão dos benefícios 
                                                 
240  Rawls, 1971, p. 302.  
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é o motivo por que a intervenção humanitária é um direito e não um dever 

de governos. 

O princípio de proporcionalidade também exige que as violações 

de direitos humanos devem ser suficientemente sérias para que se 

justifique uma intervenção externa. Como explicado no capítulo prévio, 

as privações de direitos humanos que justificam o uso da força são 

violações desrespeitosas no sentido kantiano, isto é, infrações de governo 

com a finalidade de contrariar a autonomia individual. Esta cláusula tem 

duas dimensões. Quantitativamente, as privações de direitos humanos 

devem ser extensivas, embora elas não precisem alcançar proporções 

genocidas. Qualitativamente, apenas a violação de direitos básicos 

autoriza a intervenção humanitária. Com relação ao elemento 

quantitativo, não deveria ser usada a força onde a violação de direitos 

humanos não é sistemática. Violações de direitos humanos podem ocorrer 

até em sociedades democráticas. O teste, entretanto, é saber se as 

violações de direitos humanos são suficientemente disseminadas para 

justificar a classificação daquela sociedade como um estado repressivo. 

Existem muitos indicadores bem conhecidos de liberdade. É o governo 

representativo? Ele pratica detenção arbitrária ou tortura? Existe 

liberdade de expressão? Permitem-se adversários políticos? Como eles 

são tratados? Existe um sistema judiciário minimamente honesto? 

Pessoas estão sendo seqüestradas por forças governamentais? O teste é 

uma conjunção destes e de outros fatores semelhantes que transformam 

governos em ditaduras ilegítimas, “ foras-da-lei” . 

Vimos que Walzer sustenta a permissibilidade da intervenção 

humanitária somente em casos de genocídio, escravidão e deportação em 

massa241.  Mas,  uma  vez  que  ele  permitiu  nesses  casos, o  seu  próprio  

                                                 
241  Walzer, 1977, pp. 89-90. 
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argumento relativo à autonomia de estado colapsa. Por que apenas esses 

casos e não outros? Por que autodeterminação deveria ter prioridade 

sobre estar livre de terror, tortura ou supressão da palavra?242 Nós todos 

estamos muito bem familiarizados com métodos ditatoriais para não saber 

que os indivíduos podem ter seus direitos básicos negados mesmo que 

nenhum genocídio ou escravidão estejam acontecendo. 

Com relação ao elemento qualitativo, eu sugiro que apenas 

violações intencionais de direitos básicos autorizem intervenção 

humanitária. David Luban restringe a intervenção humanitária à 

reparação de  privações de “direitos de segurança” , isto é, os direitos de 

não ser sujeitado  à tortura, morte, prisão arbitrária e assim por diante243. 

Em contraste, eu sugeri que governos que não são representativos não são 

legítimos internacionalmente. Entretanto, duas possíveis situações devem 

ser cuidadosamente separadas no que diz respeito à justeza da intervenção 

destinada a destituir governos não representativos. Ou um governo não 

eleito planeja conceder eleições livres num futuro razoavelmente próximo 

ou ele está permanentemente usurpando o poder. Se for a primeira 

situação, o princípio de proporcionalidade determina impedimento porque 

não há necessidade de intervir para restaurar os direitos humanos. Se, em 

vez disso,  o governo está permanentemente negando aos indivíduos o seu 

direito de participar de assuntos políticos, o consentimento político, por 

definição, está ausente. Um tal governo não democrático, sendo, portanto, 

ilegítimo e os cidadãos têm um direito de se revoltar; e assim eles têm um 

direito de requisitar e receber apoio estrangeiro. 

                                                 
242  Doppelt, 1980, pp. 398-403.  
243  Luban, 1980, p. 175. 
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A teoria de Luban também permite intervenção em defesa de 

direitos de “subsistência” , que incluem os direitos a ar e água saudáveis, 

alimentação adequada, roupas e abrigo244.  

 Proposição IV: 

As vítimas da opressão devem dar bom acolhimento à intervenção. 

Uma condição necessária para a intervenção humanitária é que as 

vítimas de violações de direitos humanos recebam bem a invasão externa. 

Este requisito é satisfeito quando pessoas estão realmente querendo se 

revoltar contra o seu governo tirânico. Esta interpretação precisa, no 

entanto, ser mais refinada. Pois existem situações em que tiranos exercem 

formas extremas de terror que hipnotizam suas vítimas numa submissão 

"desejada". Porque indivíduos nessas situações extremas perderam sua 

autonomia moral, a justeza moral da intervenção humanitária não pode 

depender da sua vontade expressa de se revoltar. Nós devemos, portanto, 

qualificar o requisito como segue: a intervenção humanitária é uma ajuda 

enérgica a indivíduos que estão querendo se revoltar contra seu governo 

tirânico. Deve ser reforçado que somente formas extremas de submissão 

da vontade deveriam acionar a aplicabilidade deste modelo de 

racionalidade ideal em contraste a real. Na maioria dos casos, é preciso 

que as vítimas da opressão estejam realmente desejando receber ajuda 

externa. 

Este requisito importante nos ajuda a colocar a intervenção 

humanitária na sua perspectiva moral correta. O objetivo da intervenção é 

salvar os indivíduos dos seus próprios governos. Se os cidadãos cujos 

direitos estão sendo violados não querem ser salvos - se eles concordam 

com o seu governo – então, os estrangeiros não deveriam fazer do seu 

julgamento o dos cidadãos. Os críticos tradicionais têm descrito a 

intervenção humanitária como uma ação unilateral tomada por governos 

                                                 
244  Luban, 1980, p. 175.  
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estrangeiros para reparar o que esses governos subjetivamente entendem 

como privações de direitos humanos. De fato, mesmo a palavra 

“ intervenção”  enfatiza erroneamente a perspectiva do interventor em vez 

da perspectiva das vítimas das privações de direitos humanos. A 

interpretação sugerida aqui ressalta, em vez disso, a ligação moral 

essencial entre o desejo dos cidadãos que se revoltam contra seus tiranos 

e os estrangeiros que estão querendo ajudá-los. A tarefa então é 

determinar a finalidade deste requisito. 

            Mais importante, a afirmação que apenas a aprovação majoritária 

legitima a intervenção humanitária é moralmente fraca. Tal afirmação 

descarta a intervenção para proteger minorias cujos direitos estejam sendo 

sistematicamente negados pelo governo com aquiescência majoritária. 

Existem certos limites que nem mesmo a ação política validada pelo 

processo majoritário ou aquiescência geral pode ignorar. O requisito de 

apoio local para a intervenção não pode ser medido por uma votação de 

opiniões entre os cidadãos do estado. 

A concepção sugerida aqui é que, em vez disso, as próprias vítimas 

precisam aceitar bem a intervenção. Se as vítimas da opressão (sejam elas 

a maioria ou não da população) rejeitarem intervenção externa e 

preferirem, em vez disso, tolerar a sua situação, então os estrangeiros 

deveriam conter-se. Reciprocamente, se as vítimas da opressão recebem 

bem a intervenção elas estão no direito de receber ajuda, desde que os 

outros requisitos se mantenham, mesmo que a maioria da população 

esteja pronta a se juntar aos tiranos contra os estrangeiros.  

Em muitas situações, o apoio local para a intervenção será 

evidenciado por uma requisição de intervenção feita por líderes locais. 

Nesse contexto, é necessário mencionar aqui a teoria de Walzer de 

contra-intervenção. Seguindo Mill e Montague Bernard, Walzer afirma 

que a intervenção estrangeira é justificada numa guerra civil quando ela é 
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planejada para compensar uma intervenção anterior ou simultânea por um 

outro estado estrangeiro245. A finalidade da contra-intervenção, ele 

argumenta, é para restaurar o equilíbrio de forças no conflito interno para 

proteger a integridade do processo de autodeterminação246. 

No meu argumento reitero que esta regra “neutra”  de contra-

intervenção desconsidera a dimensão moral da luta interna. Porque em 

guerras civis a justeza da intervenção externa não pode ser separada da 

justiça da causa, a intervenção em favor de tiranos é sempre injustificada, 

não importando se ela é ou não em resposta a uma intervenção anterior 

em favor das forças democráticas ou pró-direitos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
245  Walzer, 1977, pp. 96-97. 
246  Walzer, 1979, p. 217.  
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