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RESUMO 
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POLÍTICA EXTERNA NORTE-AMERICANA E OS CASOS DE 

GENOCÍDIO EM RUANDA E NO SUDÃO 

 

AUTOR: LEONARDO AUGUSTO PERES 

ORIENTADORA: GIULIANA REDIN 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 21 de junho de 2013. 

 
O genocídio é um dos mais perversos crimes combatidos pelo direito internacional. A 

comunidade internacional detém, porém, todas as ferramentas necessárias à sua prevenção – 

não apenas a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, de 1948, 

que o definiu, mas também as vertentes de proteção internacional da pessoa humana, quais 

sejam o Direito Internacional Humanitário, o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o 

Direito Internacional dos Refugiados e, mais recentemente, e fora do escopo propriamente 

jurídico, o conceito de segurança humana. Os genocídios, entretanto, continuam ocorrendo. 

Nesse contexto, este trabalho pretende compreender as ações – ou falta de ações – da 

superpotência hegemônica, os Estados Unidos da América, frente a casos desse crime. Para se 

compreender a resposta estadunidense ao genocídio, analisam-se sua ocorrência em Ruanda e 

em Darfur, no Sudão, os quais motivaram reações – ainda que retóricas – diferentes de 

Washington. Para isso, consideram-se três variáveis que influenciam o processo de tomada de 

decisões na política externa norte-americana: a opinião pública, as motivações estratégicas e a 

competição de uma possível futura superpotência, a China. Uma comparação entre os dois 

casos, à luz dessas variáveis, revela que o comportamento estadunidense frente ao genocídio é 

principalmente motivado não por questões de humanitarismo, mas de interesse nacional. 

 

Palavras-chave: Genocídio. Política Externa Norte-Americana. Ruanda. Sudão. 
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Genocide is one of the most perverse crimes international law tries to prevent. The 

international community has, however, all the tools necessary to its prevention – not only the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, from 1948, which 

defined it, but also the three trends of the international protection of human being, which are 

the Humanitarian International Law, the International Human Rights Law, the International 

Refugee Law and, more recently, and outside the strictly judicial scope, the concept of human 

security. Genocides, nevertheless, keep occurring. In this context, this work intends to 

understand the actions – or lack thereof – of the hegemonic superpower, the United States of 

America, when facing cases of this crime. In order to understand American response to 

genocide, it is analyzed its occurrence in Rwanda and in Darfur, Sudan, which motivated 

different reactions – even though rhetorical – from Washington. To achieve that, three 

variables which have influence over the decision making process of American foreign policy 

are considered: public opinion, strategic motivations and competition from a possible future 

superpower, China. A comparison between the two cases, in light of those variables, reveals 

that American behavior in face of genocide is mainly motivated not by humanitarian 

questions, but rather by national interest. 

 

Key-Words: Genocide. American Foreign Policy. Rwanda. Sudan. 

 

  



  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

 

ACLNR Alto Comissariado da Liga das Nações para Refugiados 

ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

CPA Comprehensive Peace Agreement / Acordo Compreensivo de Paz 

CPRCG Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio 

CRER Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados 

CSNU Conselho de Segurança das Nações Unidas 

DIDH Direito Internacional dos Direitos Humanos 

DIH Direito Internacional Humanitário 

DIR Direito Internacional dos Refugiados 

DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos 

FMI Fundo Monetário Internacional 

FPR Frente Patriótica Ruandesa 

ONG Organização Não-Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

PDD-25 Presidential Decision Directive 25 / Decisão Diretiva Presidencial 25 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

R2P Responibility to Protect / Responsabilidade de Proteger 

RwP Responsibility while Protecting / Responsabilidade ao Proteger 

SLA Sudanese Liberation Army / Exército de Libertação do Sudão 

SPLA Sudanese People‟s Liberation Army / Exército Popular de Libertação do 

Sudão 

SPLM Sudanese People‟s Liberation Movement / Movimento Popular de Libertação 

do Sudão 

UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda / Missão de Assistência das 

Nações Unidas para Ruanda 

UNITAF Unified Task Force / Força Tarefa Unificada 

UNOSOM United Nations Operation in Somalia / Operação das Nações Unidas na 

Somália 

UNOSOM II United Nations Opertation in Somalia II / Operação das Nações Unidas na 

Somália II 

  



  

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 

1 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA: DE 

GENEBRA A NOVA YORK ........................................................................................ 11 

1.1 Genebra: Direito Internacional Humanitário ............................................................ 15 

1.2 Palais de Chaillot, Paris: Direito Internacional dos Direitos Humanos .................. 18 

1.3 De volta a Genebra: Direito Internacional dos Refugiados ...................................... 23 

1.4  Turtle Bay, Nova York: A proteção da pessoa humana como tema de segurança 25 

2 A QUESTÃO DO GENOCÍDIO NA POLÍTICA EXTERNA NORTE-

AMERICANA ..................................................................................................................... 30 

2.1 Um ponto de encontro: genocídio e as vertentes da proteção da pessoa humana .. 30 

2.2 A política externa norte-americana e o genocídio ...................................................... 36 

2.2.1 Política externa norte-americana e opinião pública ................................................. 40 

2.2.2 A dimensão estratégica da política externa norte-americana ................................... 42 

2.2.3 Política externa norte-americana e a competição chinesa ........................................ 44 

3 OS CASOS DE RUANDA E DO SUDÃO ............................................................. 47 

3.1 O genocídio em Ruanda ............................................................................................... 47 

3.1.1 A opinião pública norte-americana e Ruanda .......................................................... 51 

3.1.2 Ruanda em sua dimensão estratégica ....................................................................... 53 

3.1.3 A presença chinesa em Ruanda ................................................................................ 54 

3.2 O caso sudanês .............................................................................................................. 55 

3.2.1 A opinião pública norte-americana e o Sudão ......................................................... 58 

3.2.2 Sudão em sua dimensão estratégica ......................................................................... 59 

3.2.3 A presença chinesa no Sudão ................................................................................... 61 

CONCLUSÃO .................................................................................................................... 64 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 67 

 

 

  



 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

“Nunca mais” foi a promessa do mundo às vítimas de genocídio após o Holocausto. 

Os representantes de diversos Estados logo se reuniram para assinar uma Convenção para a 

Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, em 1948. O futuro da humanidade parecia 

menos sombrio, e livre daquele que é o mais horrendo dos crimes contra a humanidade. 

Pelo menos uma das duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial, 

entretanto, não parecia, a olhos internacionais, muito preocupada em deter o crime. Os 

Estados Unidos da América demoraram décadas para ratificar a Convenção, apesar de terem a 

assinado e terem sido um dos países que defenderam sua criação. Quando finalmente o 

fizeram, na metade da década de 1980, foi de maneira quase simbólica, tendo em vista as 

reservas que decidiram aplicar, tornando-a um instrumento ineficaz para – e contra – 

Washington. 

A política externa norte-americana
1
 para o genocídio sempre foi, portanto, ambígua. É 

com o objetivo de analisar a reação dos Estados Unidos a casos de genocídio que o presente 

trabalho pondera acerca dos casos de Ruanda, em 1994, e de Darfur, em 2003. O primeiro foi 

o episódio mais claro de genocídio desde o Holocausto; o governo norte-americano, porém, 

negou-se mesmo a caracteriza-lo como um genocídio. Dez anos depois Washington começou 

a chamar atenção global para o Sudão, em especial em sua região oeste, Darfur, onde alegava 

estar ocorrendo outro genocídio. A Organização das Nações Unidas (ONU), em sua 

investigação, porém, concluiu que este crime não acontecia em Darfur. O governo dos EUA 

insistiu em continuar aplicando esse rótulo. O que motivou essas posturas diametralmente 

opostas de Washington frente aos dois casos africanos? Por que negar que um genocídio 

ocorria quando era evidente, e afirmar que acontecia quando a ONU concluíra que não? 

A fim de tentar obter um quadro mais claro desses acontecimentos – sem, no entanto, a 

pretensão de esgotar o debate acerca deles –, este trabalho realiza uma análise em três 

capítulos: 

O primeiro, A proteção internacional da pessoa humana: de Genebra a Nova York, 

começa por discutir a evolução do estatocentrismo das relações internacionais até a 

valorização da pessoa humana como ator internacional. Tendo em vista a debilidade dos 

indivíduos frente aos Estados, atores internacionais por excelência, discute-se a posição 

                                                 
1
 Apesar de a América do Norte compreender não apenas os Estados Unidos da América, neste trabalho se 

utilizará o gentílico norte-americano como sinônimo de estadunidense. 
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daqueles como sujeitos de direito internacional, ou seja, sua salvaguarda através das três 

vertentes da proteção internacional da pessoa humana, tais como descritas por Cançado 

Trindade (2004) – o Direito Internacional Humanitário, o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos e o Direito Internacional dos Refugiados –, e do princípio da Responsabilidade de 

Proteger.  

O segundo capítulo, A questão do genocídio na política externa norte-americana 

inicia discutindo o conceito de genocídio e como os casos desse crime correspondem a 

violações dos quatro mecanismos de salvaguarda do ser humano internacionalmente, descritos 

no capítulo anterior. Traça-se, pois, um histórico do tema do genocídio na política norte-

americana, através da descrição do processo de ratificação da Convenção de 1948 nos Estados 

Unidos, bem como suas implicações para Washington. A seguir, analisam-se três variáveis que 

podem influenciar as decisões de política externa norte-americana: a opinião pública, as 

questões de ordem estratégica, e a emergência de um concorrente a seu poder hegemônico no 

pós-Guerra Fria, a China.  

No terceiro capítulo, Os casos de Ruanda e do Sudão descreve-se os genocídios 

praticados nesses países africanos em 1994 e a partir de 2003, respectivamente. Cabe a 

ressalva de que não está no escopo desse trabalho discutir de maneira aprofundada as causas 

desses genocídios ou fazer uma descrição exaustiva deles, mas sim concentrar-se na postura 

estadunidense perante cada um deles. Assim, o capítulo também debate a postura norte-

americana frente a esses casos, bem como a situação das variáveis explicitadas no capítulo 2 

em cada um deles. Destarte, na Conclusão é realizado um comparativo entre a situação em 

Ruanda e aquela no Sudão no que diz respeito a tais variáveis e, consequentemente, à ação – 

ou falta de – dos Estados Unidos. 

Espera-se, com este trabalho assim organizado, não apenas compreender como a 

política externa norte-americana porta-se frente a casos de genocídio, mas também contribuir 

para uma discussão crítica acerca de pelo menos uma faceta dos casos de Ruanda e do Sudão, 

isto é, a postura dos Estados Unidos. Esses episódios foram escolhidos por terem incitado 

respostas tão diferentes da potência hegemônica, mas também por serem os dois casos de 

genocídio mais recentes da história africana – o genocídio em Darfur segue ocorrendo, e a 

situação em Ruanda ainda é lembrada como um dos episódios mais sombrios do final do 

século XX e como o exemplo mais claro de genocídio desde o Holocausto. 

Essa discussão é necessária também para a academia brasileira, tendo em vista a 

insipiência – se não inexistência – dos estudos de genocídio no país, além da falta de trabalhos 

nacionais discutindo os casos de Ruanda e o Sudão – o artigo de Messari (2009) é uma 
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exceção. Também nos Estados Unidos, onde os estudos de genocídio são mais desenvolvidos, 

os estudos sobre Darfur seguem emergindo, em especial nos últimos cinco anos, 

desenvolvendo-se com o desenrolar da crise, e os trabalhos comparativos entre este caso e 

Ruanda – como o artigo de Heinze (2007) – seguem o mesmo padrão. Porém, mesmo a 

magna opus sobre a relação dos EUA com casos genocídio, escrita por Samantha Power 

(2002), é anterior à eclosão do genocídio no Sudão. Acredita-se que a academia tem seu papel 

na promessa de “nunca mais”, e este trabalho pretende dar uma contribuição, por mais ínfima, 

para isso.   



 

 

1 A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA: DE 

GENEBRA A NOVA YORK 
 

 

A história das relações internacionais é a história das relações entre os Estados. As 

relações internacionais e o sistema internacional são certamente complexos, com uma miríade 

de temas em sua agenda – especialmente após a Guerra Fria, ponto que marca uma inflexão 

na agenda de segurança internacional, diversificando-a, como apontam Buzan et al. (1998), e 

removendo-a do posto hegemônico nos assuntos internacionais, tendo que dividir espaço com 

outros temas –, além de uma diversidade de atores internacionais – entendidos como 

“qualquer entidade que tenha um papel identificável nas relações internacionais” (EVANS & 

NEWNHAM, 1998, p. 4, tradução nossa)
2
. Assim, podem ser considerados atores 

internacionais as Organizações Não-Governamentais (ONGs), as empresas transnacionais ou 

os grupos terroristas, por exemplo. 

Mesmo com essa diversidade, porém, pelo menos desde a configuração westfaliana
3
, 

que veio a moldá-los em sua forma ocidental contemporânea, os Estados são os atores 

internacionais preponderantes e os sujeitos de direito internacional por excelência. As teorias 

de Relações Internacionais, desde o mais tradicional realismo até muitas das correntes do 

construtivismo, reconhecem que o sistema internacional é estatocêntrico. 

A característica principal desse Estado westfaliano tem sido sua soberania. Dela 

decorrem princípios tradicionais das relações internacionais, como o da não-intervenção ou o 

da integridade territorial. A soberania é entendida sob dois prismas, um interno e outro 

externo: internamente, o Estado é soberano por não admitir nenhuma outra instituição 

governante dentro de seu território, detendo, assim, o “poder de mando de última instância” 

(MATTEUCCI, 1997, p. 1179). Na definição weberiana clássica, o Estado detém o 

“monopólio legítimo da violência” em determinado território. Assim, a soberania interna diz 

respeito, de acordo com Jackson e Sørensen (2007), às relações entre Estado e sociedade: a 

administração econômica e do poder, as questões de legitimidade, o papel das pressões e 

interesses dos indivíduos e grupos, entre outros. É a soberania interna que leva cada Estado a 

adotar, por exemplo, regimes, formas e sistemas de governo diferentes, além de motivar 

                                                 
2
 Any entity which plays an identifiable role in international relations. 

3
 Apesar de o Estado moderno não ter surgido de um dia para outro com a assinatura dos Tratados de Westfália, 

mas ser uma construção de alguns séculos, o marco cronológico tradicional e arbitrariamente escolhido pelas 

Relações Internacionais para seu surgimento é o ano de 1648. 
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“diferentes padrões de ação no sistema internacional e a formas variadas de se perceber as 

Relações Internacionais e sua influência” (PECEQUILO, 2008, p. 46-7). 

O segundo aspecto da soberania diz respeito às suas características externas.  Sua 

principal manifestação é o reconhecimento de independência política de um Estado – ou seja, 

da própria soberania – por outros Estados. É essa soberania, reconhecida internacionalmente, 

que motiva as relações internacionais: dota os Estados não apenas de personalidade jurídica, 

mas reconhece uma entidade com governo, população e território definidos
4
 como um ator 

internacional essencial. Assim, há uma igualdade formal entre os Estados soberanos, dada sua 

condição jurídica; essa igualdade não se reflete na existência estatal de fato, o que leva os 

Estados a serem concretamente diferentes – uns maiores, outros menores, uns mais fortes, 

outros mais fracos – dadas suas diversas condições empíricas (JACKSON & SØRENSEN, 

2007). Ademais, é a soberania externa que empresta ao sistema internacional sua 

característica mais marcante: reconhecendo-se mutuamente os Estados soberanos com 

igualdade formal, não há qualquer instituição ou entidade acima dos Estados – ou, em uma 

analogia weberiana, com o monopólio da violência legítima internacional –, o que significa 

que o sistema internacional é anárquico. 

Contemporaneamente, porém, o conceito tradicional de soberania tem sido 

relativizado. Matteucci (1997) aponta dois motivos para o que chama de “crise” da soberania. 

Em primeiro lugar, a crise do Estado moderno, o qual não mais se apresenta “como centro 

único e autônomo de poder, sujeito exclusivo da política, único protagonista na arena 

internacional” (MATTEUCCI, 1997, p. 1187). Nesse sentido atuam, segundo o autor, a maior 

interdependência entre os Estados e a cooperação mais acentuada entre eles em diversos 

aspectos. Ele ainda aponta a relevância das comunidades supranacionais, levando a pensar, 

por exemplo, na União Europeia e na intensidade de sua integração. Ainda pondera acerca do 

mercado mundial como exemplo claro de que há espaços nos quais o Estado não exerce mais 

o controle. 

O outro motivo para a crise da soberania, de acordo com Matteucci (1997) é a 

prevalência das teorias constitucionalistas, as quais, segundo ele, “estão, de fato, inteiramente 

orientadas a combater, com o Estado misto e a separação dos poderes, toda a concentração e 

unificação do poder, e a dividi-lo equilibradamente entre os órgãos [estatais]” (MATTEUCCI, 

1997, p. 1185). Além dessa dissolução do poder do Estado, o constitucionalismo significou a 

                                                 
4
 Nota-se que a relação Estado-sociedade apontada por Pecequilo (2008) na caracterização interna da soberania 

desaparece em sua dimensão externa, segundo a qual “tanto o governo quanto a sociedade nacional formam o 

Estado” (JACKSON & SØRENSEN, 2007, p. 46). 
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garantia de direitos fundamentais e invioláveis ao cidadão, relativizando, pois, a 

arbitrariedade soberana do Estado. Nesse sentido, referindo-se ao contratualismo, base desse 

constitucionalismo, destaca Bedin (2006) a importância dos indivíduos face ao poder estatal, 

ao qual os direitos fundamentais visam impor uma limitação jurídica: “O Estado é criado, 

mediante um contrato, pelo consenso dos indivíduos. Em consequência, o poder torna-se uma 

construção humana [...]” (BEDIN, 2006, p. 497).  

Para além da soberania popular, a crise da soberania tradicional sugere, inclusive, de 

acordo com Vieira (2001, p. 243), uma “cidadania pós-nacional”. Tradicionalmente, a 

democracia e a cidadania, segundo o autor, são territorializadas, ligadas ao Estado-nação e aos 

princípios de Westfalia. O processo da globalização seria, pois, ainda conforme Vieira (2001, 

p. 250) o motor para a relativização dos princípios westfalianos, “promovendo uma integração 

global, [...] enfraquecendo o Estado-nação e corroendo a cidadania nacional”. A consequência 

disso seria a  alteração do “locus da identidade política” (VIEIRA, 2001, p. 245), 

desagregando dele a territorialidade estatal. A nova identidade, e portanto a nova cidadania, 

estariam concentradas em movimentos sociais, e, nas palavras de Vieira (2001, p. 246) em 

uma “democracia cosmopolita”. O Estado não é mais tido como o instrumento de governança 

por excelência, surgindo maneiras alternativas de gerir os negócios humanos e de efetuar 

mudanças reais em escala relevante: 

A construção institucional desses novos campos de ação política ultrapassa as 

fronteiras territoriais do Estado nacional. A cidadania tradicional está sendo 

desafiada e remodelada pelo importante ativismo relacionado com essa evolução 

social e política transnacional (VIEIRA, 2001, p. 253). 

Um exemplo é a construção, conforme aponta mais uma vez Vieira (2001, p. 248), de 

uma “globalização alternativa”, a ”partir de baixo”, manifestando clara contradição a uma 

globalização “de cima”, ou seja, a uma globalização “autoritária” através da qual o mercado 

passa a manipular os governos. 

Essa cidadania pós-nacional, embasada em movimentos sociais, leva a pensar nos 

indivíduos, para além de sujeitos de direito internacional, como verdadeiros atores 

internacionais. A atuação política supracitada, analisada por Vieira (2001), é uma das 

evidências que suportam esse fato. Husek (2007), por sua vez, aponta o fato de que os 

Estados, o direito internacional e as organizações internacionais são criações humanas. Tanto 

interna quanto internacionalmente, as pessoas jurídicas são criadas pelo ser humano: 

Assim, não temos dúvida; a sociedade internacional é mais do que uma sociedade de 

Estados, de organismos internacionais e de outras coletividades; é uma sociedade de 

seres humanos. Esse é, com suas criações jurídicas, o novo ator internacional 

(HUSEK, 2007, p. 65). 
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Pode-se considerar, portanto, os indivíduos como atores internacionais – eles têm 

atuação política transnacional e criam pessoas jurídicas e normas de direito internacional. 

Menezes (2006, p. 579) aponta que a partir da Segunda Guerra Mundial ocorreram “fissuras 

na película de soberania dos Estados” e, desde então, novos atores emergiram no cenário 

internacional buscando estabelecer normas de conduta para estes mesmos Estados. Neste 

mesmo contexto, o autor destaca que os ideais humanistas tomam cada vez mais força no 

Direito Internacional, o qual, apesar de gerido com o objetivo de regular o comportamento 

estatal, passa a preocupar-se cada vez mais com o homem, tomando-o como referência 

(MENEZES, 2006) – o que é  evidenciado, por exemplo, pelo surgimento de um regime 

internacional de direitos humanos. 

A análise do trabalho de Menezes (2006) evidencia outro modo de agir dos indivíduos 

no sistema internacional, qual seja, influenciando o comportamento do próprio Estado. Por 

outro lado, evidencia também a incipiência dessa condição de ator internacional dos 

indivíduos – eles são, ainda, preponderantemente sujeitos de direito e passíveis de proteção 

frente ao Estado, o qual, mesmo passando por uma crise de soberania, ainda é detentor do 

monopólio da violência, regulador das atividades e relações sociais e ator internacional 

preponderante. Nesse sentido, não há, inclusive, consenso acerca da ocorrência de fato dessa 

crise ou relativização da soberania, a qual pode ter apenas redefinido seus complexos termos. 

Os Estados e a própria ONU ainda se pautam, por exemplo, no princípio da soberania e no da 

não-intervenção, como evidenciado pelo artigo 2 (7) da Carta de São Francisco. A pessoa 

humana, portanto, ainda carece de proteção frente ao Estado. Internacionalmente, essa 

proteção se dá através do desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário, do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, do Direito Internacional dos Refugiados e do conceito de 

segurança humana, de recente emergência. 

Os três primeiros são considerados, de acordo com Cançado Trindade (2004), como as 

três vertentes da proteção internacional dos direitos da pessoa humana. De acordo com os 

autores, elas são normalmente vistos de maneira compartimentalizada; há, porém, importantes 

convergências e complementaridades entre essas vertentes: sua aplicação frequentemente 

simultânea, a interação normativa flagrante
5
 e, principalmente, seu objetivo compartilhado, 

salvaguardar o ser humano, ou seja, “se deixam guiar por uma identidade de propósito básico: 

                                                 
5
 O exemplo mais claro parece ser, de acordo com Cançado Trindade (2004), o artigo 3 compartilhado pelas 

quatro Convenções de Genebra sobre Direito Internacional Humanitário, consagrando os direitos humanos 

essenciais a serem garantidos tanto em situações de conflito armado como de paz. 
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a proteção da pessoa humana em todas e quaisquer circunstâncias” (CANÇADO 

TRINDADE, 2004, s/p). 

Já o conceito de segurança humana, é entendido originalmente como a necessidade de 

proteger os seres humanos da necessidade e do medo (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 1994) frente aos Estados, compreendidos como 

os principais potenciais violadores dos direitos fundamentais de seus cidadãos 

(RODRIGUES, 2012). Apesar de não estar ainda incorporado ao Direito Internacional 

Público, também se relaciona a essas três vertentes, tendo em vista que compartilha de seu 

traço comum, ou seja, o objetivo de salvaguarda do ser humano. 

Mesmo com as aproximações e interações entre esses quatro mecanismos de proteção 

humana, cabe em primeiro lugar analisá-los separadamente para, posteriormente, refletir 

acerca de sua convergência em um caso específico – o do genocídio. 

 

  

1.1 Genebra: Direito Internacional Humanitário 

 

 

Das três vertentes de proteção da pessoa humana do direito internacional, o Direito 

Internacional Humanitário (DIH) é o que cronologicamente primeiro se consolida. Em 

primeiro lugar, porque as guerras sempre estiveram presentes na história humana, assim como 

a tentativa de estabelecer limites ao uso arbitrário da força e ao sofrimento decorrente disso 

(PEYTRIGNET, 2004). Por outro lado, o DIH começou a ser codificado ainda no século XIX, 

quase uma centena de anos antes das duas outras vertentes – a primeira Convenção de 

Genebra, relativa à proteção das vítimas de guerra, data de 1864. 

O DIH pode ser definido como o 

corpo de normas jurídicas de origem convencional ou consuetudinário [sic], 

especificamente aplicável aos conflitos armados, internacionais ou não 

internacionais, e que limita, por razões humanitárias, o direito das partes em conflito 

de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, evitando que 

sejam afetadas as pessoas e os bens legalmente protegidos (PEYTRIGNET, 2004, 

s/p). 

O DIH diferencia-se, portanto, do direito à guerra, ou jus ad bellum, ou seja, das 

provisões que autorizam ou não um Estado utilizar a força contra outro. Tradicionalmente, o 

jus ad bellum estava relacionado ao conceito de “guerra justa”. Desde a adoção da Carta da 

ONU em 1945, porém, é este documento que estabelece as – restritas – condições para o uso 

da força, delimitadas por seu Capítulo VII. Robertson (2012) aponta que foram dois os modos 

pelos quais o Direito Internacional buscou regular as guerras: em primeiro lugar, restringindo 
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as justificativas que poderiam ser usadas para que se recorresse a elas – ou seja, o jus ad 

bellum – e, posteriormente, quando essa faceta falhou, buscando impor regras para que 

fossem conduzidas de maneira mais humana
6
. 

Assim, em contraposição ao direto à guerra, o DIH relaciona-se ao jus in bellum, isto 

é, ao direito durante a guerra, visando proteger aqueles nela envolvidos direta ou 

indiretamente, isto é, “limitar o sofrimento humano que é consequência inevitável da guerra”, 

como afirma Byers (2006, p. 115, tradução nossa)
7
. Para isso, Peytrignet (2004) aponta, 

existem três vertentes do DIH, cuja divisão, porém, não é essencial, destaca o autor, tendo em 

vista que se desenvolvem integrada e harmoniosamente, sempre tendo em vista seu viés 

humanitário, ou seja, o benefício dos indivíduos aos quais suas normas se destinam. A mais 

recente dessas vertentes é o DIH de Nova York, o qual diz respeito a normas de iniciativa das 

Nações Unidas visando garantir os direitos humanos durante situações de conflito e proibir o 

uso de determinados armamentos convencionais nessas circunstâncias. Outra das vertentes é o 

DIH de Haia, o qual limita os meios e métodos que podem ser utilizados em combate. 

A terceira vertente do DIH é a do direito de Genebra, que se relaciona à proteção das 

vítimas de guerra e, portanto, mais estritamente à proteção da pessoa humana. A distinção 

entre o DIH de Haia e o de Genebra reside no fato de que, de acordo com Byers (2006, p. 118, 

tradução nossa), o DIH busca estabelecer “a distinção mais clara possível entre combatentes e 

civis”
8
. Assim, aqueles seriam protegidos pela vertente de Haia, enquanto estes – chamados 

formalmente de não-combatentes, e não de civis – seriam salvaguardados pelo DIH de 

Genebra. 

As origens da vertente de Genebra do DIH remontam à ação de Henri Dunant na 

batalha de Solferino, em 1859, e à posterior criação da Cruz Vermelha. Uma das propostas de 

Dunant era a elaboração de um tratado internacional de proteção dos feridos e daqueles que os 

socorressem. Sua ideia culminou na já mencionada Convenção de Genebra de 1864 

(PEYTRIGNET, 2004). 

Desde então, o DIH desenvolveu-se sempre à sombra das experiências dramáticas e do 

sofrimento humano, que motivavam a criação de novas normas internacionais. Esse foi o 

caso, por exemplo, da segunda Convenção de Genebra, a qual estendeu as provisões da 

Convenção de 1864 aos combatentes do mar, e da terceira Convenção de Genebra, sobre 

Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, de 1929, a qual foi criada após a experiência da 

                                                 
6
 O próprio Robertson (2012), porém, admite a contradição que é a noção de uma “guerra humana”. 

7
 [...] limit the human suffering that is the inevitable consequence of war. 

8
 [...] the clearest possible distinction between combatants and civilians. 
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Primeira Guerra Mundial (PEYTRIGNET, 2004). Foi a Segunda Guerra Mundial, porém, que 

teve maior impacto sobre o DIH, evidenciando a necessidade  de proteger a população civil 

em geral, levando em consideração que durante o conflito mundial as mortes de civis 

superaram as de militares, como aponta Peytrignet (2004). Somado a isso, o exemplo de 

guerras internas, como a ocorrida na Espanha, levou, ao fim da Segunda Grande Guerra, à 

atualização do DIH – o que ocorreu em 1949, com a adoção da quarta Convenção de Genebra 

e a modernização das três anteriores. Essas convenções foram complementadas por dois 

protocolos adicionais, de 1977, que surgiram da experiência dos conflitos ocorridos durante o 

pós-guerra, mesmo com os desenvolvimentos do jus in bellum e do jus ad bellum. O 

Protocolo I diz respeito às vítimas de conflitos armados internacionais, enquanto o Protocolo 

II, às de conflitos não-internacionais (PEYTRIGNET, 2004). Em 2005, o Protocolo III foi 

adotado, adicionando o símbolo do Cristal Vermelho ao da Cruz Vermelha e ao do Crescente 

Vermelho como emblemas que identificam trabalhadores humanitários passíveis, pois, de 

proteção. Byers (2006) ainda adiciona a esses tratados de maior escopo, a existência de 

tratados mais específicos e, ao mesmo tempo, de uma série de regras costumeiras não escritas. 

Com todo esse arcabouço normativo, o DIH caracteriza-se por ser considerado jus 

cogens, ou seja, sua aplicação é obrigatória. Mesmo os que não tenham ratificado as 

convenções de Genebra e seus protocolos adicionais são obrigados pelo DIH, tendo em vista 

que a proibição de ataques direcionados contra civis durante conflitos armados é considerada 

direito internacional costumeiro – vinculando, assim, todos os Estados, conforme explicita 

Byers (2006). Além disso, é responsabilidade de todos os Estados, mesmo que não participem 

do conflito, não apenas respeitar as Convenções, mas também faze-las respeitar, aponta 

Peytrignet (2004). 

Quanto à questão de reciprocidade, parece haver uma divergência na doutrina. 

Peytrignet (2004) defende que o DIH não depende de reciprocidade ou de correspondência 

mútua. O desrespeito às regras de DIH, pois, por parte de um Estado participante no conflito, 

não dariam direito a outro Estado na mesma situação de fazer o mesmo. Byers (2006), por sua 

vez, aponta a existência do direito de represália – ações que violem o DIH são legalmente 

justificadas desde que sejam apenas resposta a violações cometidas pela outra parte, 

obedecendo a uma proporcionalidade com a violação original. De acordo com o autor, isso 

visa deter novas violações – o temor de represálias, pois, pode ser considerado uma das 

principais motivações para que os Estados obedeçam ao DIH durante os conflitos. No mesmo 

sentido, pode-se pensar que 
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A importância das Convenções de Haia e de Genebra é que a parte as ignora por sua 

conta e risco precisamente porque seu comportamento é agora capturado em 

imagens obtidas por câmeras portáteis ou telefones celulares e transmitidas por 

televisão via satélite para um público internacional cujo ultraje pressiona os políticos 

a „fazerem algo‟ sob a forma de intervenções armadas. As leis de guerra podem não 

ser diretamente executáveis, mas funcionam para ajudar os espectadores a 

reconhecer um crime de guerra quando o veem na CNN, Al Jazeera ou BBC World. 

É a raiva coletiva produzida por esse conhecimento e sua aplicação à conduta de um 

lado em uma guerra estrangeira que servem tanto para inclinar a opinião 

internacional em direção à intervenção em favor do lado opositor quanto (mais 

importante) para superar o „fator Mogadíscio‟ – aquela baixa tolerância para baixas 

militares que pode militar contra qualquer intervenção (ROBERTSON, 2012, p. 247, 

tradução nossa)
9
. 

Essa forte resposta da opinião pública às violações de DIH demonstram que o repúdio 

às práticas criminosas de guerra atingiu relevância significativa. O DIH não está mais 

presente apenas nas negociações e tratativas estatais em períodos de conflito – a proteção da 

pessoa humana nessas situações é uma preocupação geral mesmo para aqueles que as assistem 

de longe. 

 

 

1.2 Palais de Chaillot, Paris: Direito Internacional dos Direitos Humanos 

 

 

Diferente do DIH e do Direito Internacional dos Refugiados, como se verá, os direitos 

humanos não surgiram como resposta a uma situação específica – como o martírio da guerra, 

por exemplo. Os direitos humanos são construções sociais resultantes de relações políticas, de 

jogos de poder. 

Nesse sentido, durante o século XVIII, dois documentos dos mais importantes para a 

história dos direitos humanos foram elaborados, em contextos de grande agitação política 

revolucionária contra forças arbitrárias e dominantes: a Declaração de Independência dos 

Estados Unidos da América, de 1776, ápice da luta anticolonial norte-americana e da chamada 

Revolução Americana contra a dominação inglesa
10

; e a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, de 1789, assinada na França durante a Revolução Francesa contra o absolutismo. 

                                                 
9
 The importance of the Hague and Geneva Conventions is that a party ignores them at its peril precisely because 

its behaviour is now caught on images taken by a hand-held camera or cell-phone and transmitted by satellite 

television to an international public whose outrage pressures politicians to „do something‟ by way of armed 

intervention. The laws of war may not be directly enforceable, but they do function to help viewers know a war 

crime when they see it on CNN, Al Jazeera or BBC World. It is the collective anger produced by that knowledge 

and its application to the conduct of one side in a foreign war which serves both to tilt international opinion 

towards intervention on behalf of the opposing side and (more importantly) to overcome the „Mogadishu factor‟ 

– that low tolerance of military casualties which can militate against any intervention at all. 
10

 Outro documento de extrema importância para os direitos humanos também foi elaborado no contexto da 

Revolução Americana, no mesmo ano de 1776: a Declaração de Direitos da Virgínia. 
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Ambos proclamam a igualdade entre os indivíduos, e buscam, também, a proteção contra a 

ingerência estatal excessiva em assuntos como a escolha religiosa pessoal e a liberdade 

individual de se expressar. Outro objetivo dessas cartas foi a garantia de participação política 

a todos – ainda que esse “todos” se restringisse aos homens brancos instruídos e com renda 

própria significativa –, o que seria um corolário do direito de igualdade. 

Enquanto datar a enumeração dos documentos de direitos humanos certamente é 

relevante para se compreender o estado da arte desses direitos contemporaneamente à sua 

elaboração, e esses documentos tenham sido imprescindíveis para que se construísse um 

arcabouço jurídico de proteção aos direitos humanos e para que esses tomassem a importância 

que têm na política e no direito internacionais hodiernos, datar o desenvolvimento dos direitos 

humanos nesses determinados pontos históricos passa a enganosa impressão de que são 

consequência dessas declarações – que os documentos do século XVIII criaram o direito à 

liberdade, por exemplo. Ou ainda, que essas declarações reconheceram direitos naturais – que 

todos os seres humanos intrinsicamente possuem – e, em momentos de extrema iluminação, 

os redatores desses documentos compreenderam sua existência e a registraram no papel. 

Corolário dessa visão equivocada é a ideia das gerações de direitos humanos: a 

primeira, dos direitos individuais e das liberdades, ou de prestação negativa por parte dos 

Estados; a segunda, os direitos sociais e políticos, ou de prestação positiva por parte do 

Estado; a terceira, relativa à autodeterminação dos povos; e a discussão acerca da quarta 

geração – seriam os direitos de informação e comunicação? Ou seriam aqueles relativos à 

bioengenharia e ao meio ambiente? 

Nesse sentido, Sánchez Rubio (2011) chama atenção para o fato de as gerações de 

direitos humanos representarem uma visão ideológica – de acordo com o autor, no sentido 

negativo da palavra – que “encobre e justifica uma dominação social tornando-a „natural‟”
11

 

(SÁNCHEZ RUBIO, 2011, p. 102, tradução nossa). Sob essa perspectiva, a visão geracional 

enquadra os direitos humanos em um molde imposto pela burguesia através de suas lutas 

sociais: os verdadeiros direitos naturais possuídos pelos seres humanos seriam a liberdade e a 

igualdade, ou seja, os direitos de primeira geração – o que é provado, por exemplo, pela maior 

eficácia jurídica e mais sistemas de garantias desses direitos, como aponta Sánchez Rubio 

(2011). Isso impede que se manifeste o sentido político dos direitos humanos para outros 

grupos e coletividades em suas lutas – assim como havia se manifestado para a burguesia no 

século XVIII em sua própria luta pela liberdade e igualdade contra as limitações da ordem 

                                                 
11

 [...] encubre y justifica uma dominación social tornándola “natural” [...] 
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feudal (SÁNCHEZ RUBIO, 2011). Nesse sentido corrobora o apontamento de Hunt (2009, p. 

16): “aqueles que com tanta confiança declaravam no final do século XVIII que os direitos 

são universais vieram a demonstrar que tinham algo muito menos inclusivo em mente”. 

O que essa discussão aponta é que os direitos humanos são construções sociais e 

políticas de contextos históricos específicos. Esses direitos não são naturais, intrínsecos aos 

seres humanos ou à sua existência. “Não são os direitos de humanos num estado de natureza: 

são os direitos de humanos em sociedade” (HUNT, 2009, p. 19). No mesmo sentido, 

Os direitos humanos nascem da vontade e da ação de determinados atores – os quais 

podem não ser os mesmos em diferentes momentos – em determinados contextos; e 

também da influência do contexto sobre os atores, visto que não há precedência 

ontológica. Assim, a construção dos direitos humanos advém de uma mútua relação 

entre os atores e o contexto no qual estão inseridos (PERES, 2013, p. 94). 

Ao analisar essa construção durante o século XVIII – que culminou com os 

declarações americanas e francesa de direitos do homem – Hunt (2009) elabora sua tese de 

que os direitos humanos começaram a despontar nesse período devido ao surgimento dos 

sentimentos de empatia e autonomia advindos da leitura de romances ou apreciação silenciosa 

do teatro e de outras formas de arte, por exemplo, ou do repúdio à tortura baseado nas novas 

concepções acerca do corpo humano – sobre higiene, privacidade, entre outros. Hunt (2009) 

aponta que essas experiências inovadoras do século XVIII possibilitaram esses sentimentos de 

empatia e autonomia, o que levou a uma nova possibilidade nos campos sociais e políticos: a 

construção dos direitos humanos. A autora explica: 

Acredito que a mudança social e política – nesse caso, os direitos humanos – ocorre 

porque muitos indivíduos tiveram experiências semelhantes, não porque todos 

habitassem o mesmo contexto social, mas porque, por meio de suas interações entre 

si e com suas leituras e visões, eles realmente criaram um novo contexto social 

(HUNT, 2009, p. 33, grifo nosso). 

Demonstra-se, assim, que os direitos humanos também não são meros frutos do 

contexto social e histórico, mas sim construções com participação ativa dos atores a partir de 

suas visões de si próprio, do outro e da sociedade como um todo
12

. Esse processo, porém, não 

se encerrou no século XVIII, e foi responsável, no século XX, pelo processo de 

internacionalização dos direitos humanos: 

a experiência da guerra afetou a identidade dos Estados, os quais passaram a 

considerar os direitos humanos como parte de sua agenda internacional – isto é, os 

direitos humanos assumiram um novo significado advindo das interações 

intersubjetivas entre os Estados durante e após a guerra (PERES, 2013, p. 95). 

 

                                                 
12

 Nesse sentido, ver a relação entre a teoria construtivista das Relações Internacionais e os direitos humanos 

elaborada por Peres (2013). 
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Do século XVIII até a metade do século XX, os direitos humanos haviam sido 

competência exclusiva interna dos Estados, em sua relação com seus cidadãos. Existia um 

Direito Internacional até então, mas este estava preocupado apenas com as relações entre os 

Estados, as questões de soberania e de não-intervenção, por exemplo. Os direitos humanos 

eram direitos internos dos indivíduos como cidadãos de determinado Estado; o Direito 

Internacional era o direito dos Estados como membros do sistema internacional. 

A grande revolução contemporânea no campo dos direitos humanos, pois, foi a 

concepção de que os indivíduos têm direitos porque são humanos e não porque são cidadãos 

de um ou outro Estado (EVANS & NEWNHAM, 1998). O processo de internacionalização 

dos direitos humanos, portanto, foi um movimento de transcendência do Direito Internacional 

para os indivíduos em detrimento dos Estados. 

De acordo com Piovesan (2007), esse processo de internacionalização é recente, fruto 

do pós-Segunda Guerra Mundial, e responde à barbárie nazista durante o conflito. Os direitos 

humanos adquirem um novo significado como referenciais orientadores da ordem 

internacional, sob os preceitos de moralidade e legalidade. Esse processo de 

internacionalização tem, ainda de acordo com a autora, duas vertentes: por um lado, a 

emergência de um novo constitucionalismo ocidental, pautado pelo princípio de dignidade 

humana; por outro, o surgimento do Direito Internacional dos Direitos do Homem (DIDH). 

O marco inicial do DIDH é, pois, a assinatura, no Palais de Chaillot, em Paris, no ano 

de 1948, da DUDH. Principal documento internacional concernente aos direitos humanos, a 

DUDH, em grande parte de seus artigos, reflete aqueles direitos estabelecido pelas cartas do 

século XVIII – a liberdade, a igualdade, o direito de participação política. A própria Magna 

Carta do século XIII ressoa em seus Artigos 9º, 10 e 11, os quais condenam a detenção 

arbitrária e estabelecem o direito ao devido processo legal. Mas a DUDH também traz um 

novo rol de direitos, de faceta mais social e econômica: o direito à segurança social (Artigo 

22), ao trabalho (Artigo 23), à saúde e ao bem-estar (Artigo 25) e à educação (Artigo 26) são 

alguns exemplos. 

Em 1966, dois Pactos adicionais à DUDH foram assinados, refletindo também essa 

divisão entre os direitos de liberdade e igualdade e os direitos sociais e econômicos. Um deles 

foi o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que resultou, no contexto da ONU, na 

criação do Comitê de Direitos Humanos; e o outro, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, o qual, por sua vez, levou à criação do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais no âmbito da organização. 
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Acompanhando o desenvolvimento do DIDH, diversos documentos e tratados sobre 

temas específicos de direitos humanos surgiram, também resultando na criação de comitês no 

âmbito da ONU: desde 1965, com o Comitê Para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial (Convenção Para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial); até 2006, com a criação do Comitê Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e do Comitê Sobre Desaparições 

Forçadas (Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparições 

Forçadas), um total de nove comitês de monitoramento foram criados, estabelecidos por nove 

documentos diferentes de defesa de direitos humanos e formados por especialistas que 

exprimem suas opiniões pessoais, e não aquelas dos Estados membros – de fato, apenas os 

Estados que ratificaram as respectivas convenções são submetidos aos comitês. Esses comitês 

e convenções formam o sistema convencional de direitos humanos da ONU (ASANO, 2008). 

O sistema internacional de proteção dos direitos humanos é complementado, ainda, 

pelo sistema não-convencional da ONU. Esse sistema é também chamado de charter-based 

mechanism, por ser criado a partir da interpretação da Carta de São Francisco de 1945 

(norma), e não por convenções específicas. É representado pelo Conselho de Direitos 

Humanos, o qual pode ser considerado o órgão mais importante para a proteção internacional 

dos direitos humanos. O CDH representa a vontade dos Estados-membros da ONU, 

contrapondo-se assim ao sistema convencional, e tem competência para analisar diversas 

questões de direitos humanos, não ficando restrito apenas às violações descritas pelas 

convenções, como é o caso dos comitês (ASANO, 2008). 

A DUDH é, ainda, o principal instrumento do DIDH. Entretanto, além das convenções 

e pactos discutidos acima, diversos documentos e tratados compõem essa vertente. Além dos 

tratados internacionais, como a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de 

Genocídio, também de 1948, ou Convenção de Viena de Direitos Humanos de 1993, cartas 

regionais foram promulgadas e tribunais criados, criando três sistemas regionais de proteção 

dos direitos humanos: o europeu, o interamericano e o africano. Assim o DIDH é formado 

tanto pelo sistema internacional de proteção quanto pelos sistemas regionais. 

 Esta vertente da proteção da pessoa humana possui, portanto, um arcabouço 

normativo significativo e um relevante espectro de temas a ela pertinentes. Pode-se 

considerar, inclusive, as outras duas vertentes de proteção da pessoa humana como 

ramificações do DIDH, como se verá com o caso do Direito Internacional dos Refugiados, a 

seguir. 
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1.3 De volta a Genebra: Direito Internacional dos Refugiados 

 

 

A terceira vertente da proteção internacional da pessoa humana é o Direito 

Internacional dos Refugiados (DIR). De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos 

Refugiados (CRER), também conhecida como Convenção de Genebra de 1951, em seu artigo 

primeiro, refugiado é toda aquela pessoa que 

temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou 

opiniões políticas, se encontra fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, 

em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem 

nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha sua residência habitual em 

conseqüência de tais acontecimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não 

quer voltar a ele (CONVENÇÃO RELATIVA AO ESTATUTO DOS 

REFUGIADOS, 1951, art. 1º, 2). 

Os primeiros esforços de normatização do DIR remontam ao Escritório Nansen para 

Refugiados, criado em 1930 no contexto da Liga das Nações, a qual buscava soluções para os 

problemas de paz e segurança advindos da Primeira Guerra Mundial. O norueguês Fridtjof 

Nansen  havia presidido o Alto Comissariado para Refugiados Russos e criado o Passaporte 

Nansen, documento que identificava os refugiados e lhes permitia retornar ao país que o 

expedira (PEREIRA, 2009). Em 1936 surgiu o Alto Comissariado para os Refugiados Judeus 

provenientes da Alemanha, o qual teve mandato, assim como o Escritório Nansen, até 1938. 

Com o final das atividades de ambos, foi criado o Alto Comissariado da Liga das Nações para 

Refugiados (ACLNR), o qual funcionou até o término da própria Liga, em 1946 (PEREIRA, 

2009). 

De acordo com Pereira (2009), após a Segunda Guerra Mundial e com a criação da 

Organização das Nações Unidas, em 1948 surgiu a Organização Internacional para os 

Refugiados, a qual existiu até 1952, quando transferiu suas competências para o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). O ACNUR havia iniciado suas 

atividades em 1º de janeiro de 1951, logo preparando o texto da CRER, aprovada em Genebra 

em 1951 e entrando em vigor em 1954.  

De Santiago (2004) destaca que a CRER unificou a linguagem do DIR, tendo em vista 

que anteriormente, existiam apenas convenções referentes a grupos específicos de refugiados, 

ou seja, não universais
13

. No mesmo sentido, Pereira (2009, p. 65) destaca que a CRER 

                                                 
13

 O autor aponta como exemplos o Acordo sobre Refugiados Russos, de 1922; o Acordo sobre Refugiados 

Armênios, de 1924; o Acordo sobre Outros Grupos de Refugiados (Sírios, Turcos), também de 1924; três 

documentos relativos aos refugiados alemães, entre 1936 e 1946; entre outros (DE SANTIAGO, 2004). 
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representa o principal documento do DIR, trazendo “a definição jurídica do instituto do 

refúgio, estabelecendo seus elementos essenciais, critérios e âmbitos de aplicação”. 

Cabe aqui notar a diferenciação entre o instituto jurídico do refúgio e o do asilo. De 

acordo com Pereira (2009), o asilo, existindo em suas formas territorial – quando o indivíduo 

está no território de outro país, diferente daquele de sua nacionalidade e que lhe persegue – ou 

diplomático – quando o indivíduo busca proteção em Embaixadas ou navios de outra 

bandeira, por exemplo –, depende da existência de perseguição política que motive a busca de 

proteção por um indivíduo em particular e é praticado principalmente na América Latina. O 

refúgio, por outro lado,  

é assegurado universalmente e aplicado [...] em âmbito universal, a partir de cinco 

motivos geradores do bem fundado temor de perseguição, seu elemento essencial, 

quais sejam: raça, religião, opinião política, pertencimento a um determinado grupo 

social e nacionalidade (PEREIRA, 2009, p. 64). 

Tal elemento essencial da fundamentação do refúgio – a perseguição – não é, porém, 

definido pela convenção, conforme aponta Andrade (2008). O conceito, pois, não está 

codificado no DIR, e o autor defende, assim, que se analisem os elementos da perseguição 

para que esta seja identificada: quem persegue e quem é a vítima, como ocorre a perseguição, 

quais são suas razões, quando ela acontece e quais direitos são – ou seriam – violados 

(ANDRADE, 2008). 

Existem ainda outras diferenças entre os dois institutos, por exemplo: a necessidade de 

extraterritorialidade para o refúgio, o que não acontece com o asilo diplomático; o 

reconhecimento do status de refugiado atende a critérios objetivos, delimitados pela CRER, 

enquanto a concessão de direito de asilo é decisão discricionária do Estado; o Estado que 

acolhe refugiados tem obrigações internacionais para com eles, o que não acontece no asilo 

(PEREIRA, 2009). 

Além do próprio conceito de refugiado, outros dois princípios são fundamentais para o 

DIR: o de não-devolução e o de repatriação voluntária. O primeiro é expresso no artigo 33 

da CRER, o qual versa que 

Nenhum dos Estados Membros expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um 

refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 

ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo 

social a que pertence ou das suas opiniões políticas (CONVENÇÃO RELATIVA 

AO ESTATUTO DOS REFUGIADOS, 1951, art. 33). 

De Santiago (2004) aponta-o como o princípio fundamental do sistema internacional 

de proteção dos refugiados, sendo reconhecido como jus cogens pela comunidade de Estados. 

Ele ainda relaciona-se diretamente com o segundo princípio, de repatriação voluntária, o qual 

é, ainda de acordo com o autor, a solução ideal para o problema dos refugiados. A repatriação 
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deve, pois, “responder a uma decisão voluntária do refugiado, sendo este requisito [...] básico” 

(DE SANTIAGO, 2004, s/p). 

Mesmo com todas as diferenças entre refúgio e asilo, Pereira (2009) destaca que 

ambos se assemelham por visarem, acima de tudo, a proteção da pessoa humana, em especial 

aquelas que sofram perseguição em seu próprio Estado, e que tenham necessidade, portanto, 

de se dirigirem a outros Estados para que vivam digna e pacificamente. Como ambos têm o 

objetivo de proteger a pessoa humana, pertencem, de maneira geral, ao DIDH. O refúgio, 

mais especificamente, é tutelado pelo DIR. 

É clara, assim, a estreita relação entre o DIR e o DIDH. Cançado Trindade (2004) 

destaca que os refugiados devem ser protegidos de detenção arbitrária ou violenta e que a eles 

devem ser garantidos direitos econômicos e sociais de modo a que garantam segurança e 

autossuficiência a suas famílias. Em geral, pois, o autor aponta a importância de que sejam 

respeitados os direitos humanos dos refugiados em todas as etapas da proteção dos refugiados 

presentes na Nova Estratégia do ACNUR, de 1993 – desde a prevenção até uma solução 

duradoura, passando pelo próprio período de refúgio (CANÇADO TRINDADE, 2004, s/p). 

No mesmo sentido, Pereira (2009) aponta que o DIR tutela a proteção dos indivíduos 

em situações definidas, isto é, quando estes sentirem-se perseguidos a tal ponto que 

necessitem deixar seu próprio Estado a fim de buscar um ambiente mais seguro em outro país. 

O DIDH, por sua vez, de acordo com a autora, visa salvaguardar os indivíduos contra uma 

série de violações de seus direitos civis, políticos, sociais, econômicos ou culturais, 

perpetradas por quaisquer atores, ou seja, não apenas o Estado. Essas violações podem 

acontecer interna ou internacionalmente. Em geral, portanto, 

A proteção da pessoa humana é considerada, desse modo, multifacetada e 

universamente [sic] reconhecida pelo DIDH, tornando-se fundamental para a 

garantia, respeito e efetivação dos direitos básicos do homem e, em última análise, 

para assegurar a felicidade e o bem-estar de todos (PEREIRA, 2009, p. 39). 

O DIR, pois, é mais uma das facetas dessa busca por proteção dos direitos humanos e 

salvaguarda dos indivíduos. É, portanto, uma das vertentes da proteção internacional da 

pessoa humana. 

 

 

1.4  Turtle Bay, Nova York: A proteção da pessoa humana como tema de segurança 

 

 

Desde o final da Guerra Fria, duas mudanças primordiais influenciaram os estudos 

sobre a segurança nas relações internacionais. Uma dessas mudanças foi empírica; a outra, 
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epistemológica. Empiricamente, os atores da Guerra Fria, até o fim da década de 1980, 

concentraram suas preocupações de segurança em estratégias de deterrence e em esforços de 

armamento e nuclearização das potências – ou seja, a segurança era vista como algo 

estritamente militar. Em termos epistemológicos, fazia sentido que essa análise se desse, pois, 

através de uma teoria realista, focada no equilíbrio de poder e no uso da força – assim, o 

neorrealismo despontava como grande ferramenta de análise.  

Na última década da Guerra Fria, porém, começou-se a perceber um arrefecimento nas 

tensões entre os dois grandes blocos, bem como uma diminuição da motivação de se recorrer 

à guerra como meio de se resolver controvérsias entre os Estados. Nesse contexto, aponta 

Buzan (1997), há um alargamento da agenda de segurança para além dos aspectos militares, 

renascendo preocupações de caráter ideológico, social e econômico – presentes, de fato, desde 

o início da Guerra Fria, porém eclipsados pelas questões militares e armamentistas durante a 

maior parte do conflito. Ao mesmo tempo, em termos epistemológicos, surgia no estudo das 

relações internacionais a corrente construtivista. A teoria do construtivismo nasceu opondo-se 

ao racionalismo neorrealista e defendendo uma abordagem intersubjetiva, segunda a qual a 

realidade é socialmente construída através das relações entre os diversos atores.  

Nesse contexto, a Escola de Copenhague desponta nos estudos de segurança 

internacional, defendendo um alargamento de sua agenda e propondo uma análise 

construtivista; respondia, assim, às novas realidades – empírica e epistemológica – da década 

de 1990. Assim, de acordo com Copenhague e sua influência construtivista, “para que uma 

questão seja considerada como de segurança, é necessário que isso seja estabelecido 

socialmente por meio de práticas intersubjetivas” (DUQUE, 2009, p. 478). De acordo com 

esse pensamento, pois, o aspecto militar da segurança somente tornou-se central durante a 

Guerra Fria porque as ações – e, principalmente, os discursos – dos atores envolvidos 

estabeleceram essa centralidade. 

O fim desse conflito possibilita, pois, o alargamento da agenda de segurança. Logo 

desponta o conceito de segurança humana, divulgado principalmente pelo Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1994, intitulado Novas Dimensões da Segurança Humana e 

publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esse 

documento destaca dois elementos de ameaça – insegurança – aos indivíduos, dos quais estes 

devem ser, portanto, protegidos, a fim de que se sintam seguros. A primeira ameaça seria o 

medo, e a segunda, a necessidade. A proteção contra aquele se centra “na importância de 

evitar a violência contra a integridade física causada pelas guerras, conflitos civis, 

enfrentamentos étnicos e ataques do próprio Estado” (RODRIGUES, 2012, p. 15). Já a 
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salvaguarda contra esta se pauta pelo princípio do “desenvolvimento econômico e social 

sustentável como a única forma de assegurar as bases para que os direitos humanos venham a 

ser respeitados” (RODRIGUES, 2012, p. 15-6). 

Este conceito de segurança humana como a garantia de um mundo livre do medo e da 

necessidade é bastante criticada, como aponta Sorj (2005, p. 42), por ser demasiado “ampla e 

imprecisa” e por não indicar políticas nacionais ou internacionais objetivas de segurança. 

Mesmo definições mais precisas de segurança humana
14

, porém, mantêm essas críticas, o que 

aponta que segurança humana não é um conceito aceito consensualmente na política 

internacional e no meio acadêmico (SORJ, 2005). 

Mesmo em meio a tantas críticas, todavia, a discussão sobre a segurança humana teve 

repercussões práticas, pelo menos no ambiente da ONU: em 2001 foi criada a Comissão das 

Nações Unidas sobre Segurança Humana, a qual publicou seu relatório em 2003. Também em 

2001, no âmbito da organização, foi formulado o princípio de Responsabilidade de Proteger 

(R2P), o qual foi aceito como princípio da ONU por sua Assembleia Geral em 2005 

(RODRIGUES, 2012). Em 2009, o princípio se reforçou no âmbito desse organismo com um 

relatório apresentado pelo Secretariado-Geral à sua Assembleia, com o título Implementando 

a Responsabilidade de Proteger (FONSECA JR., 2010). 

O princípio de R2P segue a linha do dever de ingerência e da intervenção humanitária, 

todos imbuídos da nova ideia de segurança que não se limita à proteção de integridade 

territorial dos Estados, mas que busca salvaguardar as populações que porventura sofram 

ameaças sistemáticas de violência e violações de direitos humanos (FONSECA JR., 2010) – 

ou seja, de segurança humana. A grande inovação do R2P foi “acrescentar à ideia de soberania 

a de „responsabilidade‟: os Estados, além de oferecer segurança aos seus cidadãos, teriam, no 

exercício da soberania, a „responsabilidade‟ por garantir-lhes a observância dos direitos 

humanos” (FONSECA JR., 2010, p. 179). 

Com o princípio de R2P aceito e funcional na ONU, principalmente após 2005, o 

Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) estende sua competência também para 

assuntos de direitos humanos, e aceita que as violações a eles podem ser ameaças à paz e a 

segurança internacionais. Ao mesmo tempo, isso abre precedentes para que o CSNU autorize 

o uso de quaisquer meios necessários que possibilitem que os Estados cumpram sua 

                                                 
14

 Por exemplo, aquele patrocinado pelo governo canadense, cuja política externa pauta-se extensivamente na 

segurança humana, o qual indica cinco características dela: é um conceito 1) holístico, abrangendo todas as 

fontes de insegurança; 2) centrado nos direitos humanos; 3) que coloca a sociedade civil como ator  principal; 4) 

que busca uma perspectiva global e 5) que permite justificar a intervenção internacional em crises humanitárias 

(SORJ, 2005). 
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responsabilidade de proteger os indivíduos e seus direitos – inclusive os meios coercitivos, 

tais como previstos no Capítulo VII da Carta da ONU (GHISLENI, 2011). 

Essa possibilidade leva à principal crítica ao princípio de R2P – de que ele seria 

apenas uma forma de legitimação de intervenção internacional com motivações políticas e 

não humanitárias. Essa crítica advém principalmente do fato de o R2P não ser uma norma 

jurídica – o que o diferencia das três vertentes de proteção da pessoa humana do Direito 

Internacional Público –, mas um “padrão de comportamento” que “se situa no repertório dos 

elementos de legitimidade da ordem internacional” (FONSECA JR., 2010, p. 177), e não de 

legalidade. Assim, o R2P corresponde mais a um mecanismo, uma ferramenta para que se 

cumpra o estabelecido nos tratados de DIH, DIDH ou DIR e, portanto, “é parte do mundo de 

valores, um caminho a seguir. Se e quando a [R2P] vai ser efetivamente usada é um tema em 

aberto e depende de escolhas políticas” (FONSECA JR., 2010, p. 177) – disso decorre, 

justamente, a mencionada crítica ao R2P. 

Mesmo com a possibilidade de apropriação do princípio meramente para fins políticos, 

quando utilizado conscientemente o R2P é um importante mecanismo de proteção da pessoa 

humana. Exemplo de tal postura é a posição brasileira acerca do tema, como exposta por 

Fonseca Jr. (2010): uma ênfase na responsabilidade estatal e na cooperação, em detrimento da 

ação internacional, que pode incluir o uso da força. 

Tal posição brasileira culminou com a elaboração do princípio de Responsabilidade ao 

Proteger (RwP), apresentado pela Missão Permanente do Brasil junto a ONU à Assembleia 

Geral da entidade e ao CSNU em carta datada de 9 de novembro de 2011 (A/66/551 – 

S/2011/701). A carta defende que esse princípio seja aplicado em harmonia com o R2P, o 

qual, segundo o documento, pode ser mal utilizado para propósitos além da proteção de civis. 

Assim, a responsabilidade que os Estados têm ao proteger deve pautar-se por uma série de 

princípios, procedimentos e parâmetros, os quais incluem: o foco na diplomacia preventiva; a 

exaustão de todos os meios pacíficos de tentativa de proteção dos civis; o uso de força apenas 

quando autorizado pelo CSNU, o qual deve estabelecer claramente o mandato e a duração da 

operação militar, a qual deve respeitar o direito internacional; o uso da força deve ser 

proporcional e limitado, utilizando o mínimo de violência e não causando mais danos do que 

a situação original da qual se visa proteger os indivíduos; o CSNU deve, por fim, monitorar as 

operações e responsabilizar, quando necessário, aqueles que receberam autoridade para 

utilizar a força (BRASIL, 2011). 

Iniciativas como a da diplomacia brasileira mostram que, apesar das controvérsias 

relativas ao princípio de R2P – e, em geral, ao conceito de segurança humana –, estes podem 
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ser importantes ferramentas na proteção dos indivíduos em situações de extremo risco ou 

violência. Para isso, porém, é imperativo que sejam aplicados de forma responsável e 

respeitando o direito internacional, ou seja, em harmonia com as três vertentes de proteção da 

pessoa humana. 



 

 

2 A QUESTÃO DO GENOCÍDIO NA POLÍTICA EXTERNA NORTE-

AMERICANA 
 

 

Procurou-se demonstrar no capítulo anterior a relação entre as três vertentes de 

proteção da pessoa humana do direito internacional e entre elas e os conceitos de segurança 

humana e R2P. Em geral, os quatro mecanismos visam, acima de tudo, a “salvaguarda do ser 

humano” (CANÇADO TRINDADE, 2004, s/p). Normativamente, citou-se o Artigo 3 comum 

às quatro Convenções de Genebra de DIH que garante os direitos fundamentais àqueles 

envolvidos em conflitos. Robertson (2012) exalta o papel deste artigo na integração entre os 

direitos humanos e o direito de guerra, apontando que não foi um feito pequeno, em 1949, 

convencer as potências coloniais que seu direito de acabar com rebeliões nos territórios que 

dominavam deveriam ser limitados por deveres humanitários para com cidadãos e rebeldes. 

Em relação ao DIR, Pereira (2009) demonstrou a estreita relação desde com o DIDH. 

Byers (2006), por sua vez, proporciona um exemplo da relação do DIR com o DIH: na Guerra 

do Kosovo, aviões B-52 que operam em elevada altitude foram utilizados para bombardear 

alvos inimigos sem risco de serem atingidos pela defesa antiaérea sérvia. Essa atitude 

contraria o princípio de DIH de que as armas utilizadas em ataques devem ser apropriadas 

para que se distingam alvos civis de militares – as bombas lançadas de B-52 são, pois, menos 

precisas do que as bombas ditas “inteligentes” lançadas de altitudes menores. A relação com o 

DIR reside no fato de que, durante a guerra kosovar as bombas da OTAN atingiram diversos 

comboios de refugiados. 

Assim, a relação entre os quatro mecanismos fica explícita não apenas em termos de 

princípios e de normas, mas também no que diz respeito à sua aplicação e operacionalização. 

A nova estratégia da ACNUR, pautada pelos direitos humanos, e a atuação da Cruz Vermelha 

para além daquela disposta nas Convenções de Genebra, são exemplos apontados por 

Cançado Trindade (2004). Argumenta-se, a seguir, que essa relação fica clara também nos 

casos de resposta internacional a episódios de genocídio. 

 

2.1 Um ponto de encontro: genocídio e as vertentes da proteção da pessoa humana 

 

 

Antes de compreender as interações entre os quatro mecanismos de salvaguarda 

internacional do ser humano e o genocídio, porém, cabe uma discussão acerca do que se 

compreende por genocídio, principalmente por parte do direito internacional. 
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Convencionalmente, a definição de genocídio é dada pela Convenção para a Prevenção e a 

Repressão do Crime de Genocídio (CPRCG), de 1948. Em seu Artigo 2º, a CPRCG 

conceitua-o como qualquer ato cometido “com a intenção de destruir, no todo ou em parte, 

um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Esses atos incluem o assassinato de membros 

do grupo, qualquer dano grave à sua integridade física ou mental, a submissão desses 

membros a condições de existência que proporcionem sua destruição física, total ou parcial, 

qualquer ato que impeça os nascimentos dentro desse grupo e a transferência forçada de 

menores desse grupo a outro. A Convenção ainda torna puníveis, através de seu Artigo 3º, 

além dos próprios atos de genocídio, a cumplicidade a eles, sua tentativa e o conluio e a 

incitação para cometê-los. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional tem o mesmo 

entendimento, reproduzindo ipsis literis o Artigo 2º da CPRCG ao definir, em seu Artigo 6º, o 

crime de genocídio. 

Essa definição convencional deve-se àquela dada pelo criador do termo “genocídio”, 

Raphael Lemkin, o qual, de acordo com Jones (2006), foi responsável pelo lobby para que a 

ONU criasse a CPRCG, para que esta obtivesse o número necessário de assinaturas e para que 

os Estados a ratificassem. No ano de 1944, em sua obra O Domínio do Eixo na Europa 

Ocupada, Lemkin dá o nome de genocídio à “destruição de uma nação ou grupo étnico” 

(LEMKIN apud JONES, 2006, p. 10, tradução nossa)
15

. Ela se opera em duas fases: em 

primeiro lugar, ocorre a destruição dos padrões nacionais do grupo oprimido a fim de que, 

posteriormente, seja imposto o padrão nacional. Para Lemkin, pois, o genocídio é uma 

campanha política que visa à destruição de um grupo nacional ou étnico, mesmo que não 

cause a destruição física dos membros do grupo (JONES, 2006). 

A definição dada por Lemkin – e, consequentemente, também aquela da CPRCG –, 

porém, não é ponto pacífico entre os estudiosos de genocídio, conforme aponta Jones (2006). 

Em primeiro lugar, permanece a questão da necessidade ou não de destruição física do grupo 

em questão – ou seja, de mortes em massa – para que seja definido um genocídio. 

Uma ressonante crítica ao conceito de Lemkin reside no foco que este dá aos grupos 

nacionais e étnicos, ignorando os grupos políticos. O jurista considerava que exterminar um 

grupo nacional ou étnico é mais grave do que exterminar um grupo político de etnicidade 

mista, tendo em vista que aquele extermínio mata toda uma cultura, que não pode ser passada 

adiante. A morte de indivíduos de nacionalidades diferentes, porém, não acaba com sua 

cultura, tendo em vista que esta pode continuar seu legado através dos membros do grupo não 

                                                 
15

 [...] the destruction of a nation or ethnic group. 
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envolvidos neste grupo político específico. Jones (2006), portanto, admite a existência de 

elementos arcaicos na definição de Lemkin: 

Por um lado, significa que o assassinato de um poeta é moralmente pior do que o 

assassinato de um zelador, porque o poeta é o “cérebro” sem o qual o “corpo” não 

pode funcionar. Esse renascimento de imagens orgânicas medievais é central para a 

ideia de Lemkin de genocídio como um crime especial (JONES, 2006, p. 11, 

tradução nossa).
16

 

Assim, em meio às várias críticas a essa definição clássica de genocídio, com o 

desenvolvimento do campo de estudos do genocídio e, de maneira concreta, com a 

persistência do crime e seus desenvolvimentos desde a metade do século XX, mesmo com a 

existência de uma Convenção para preveni-lo e repreender, além de um tribunal internacional 

para puni-lo, inúmeras definições surgiram. Jones (2006) aponta que, em geral, essas 

definições compartilham a referência a seis elementos: os agentes, as vítimas, os objetivos, a 

escala, as estratégias e a intenção. 

Como agentes, entende-se em geral o Estado e as autoridades oficiais, o que, de 

acordo com Evans e Newnham (1998), apresenta uma dificuldade para que se 

responsabilizem os criminosos responsáveis por esses atos. As vítimas, em seu turno, são as 

minorias sociais – mas sempre em sua coletividade, ou seja, o indivíduo é alvo não por si 

próprio, mas por possuir determinada identidade coletiva. É relevante notar que essa 

identidade coletiva, suas características e critérios de pertencimento são muitas vezes 

definidos pelos próprios agentes. O objetivo do genocídio é a destruição ou erradicação de tal 

grupo minoritário.  Salienta-se que, para que se caracterize um genocídio, não importam os 

motivos pelos quais se busca esse objetivo. Em termos de escala, considera-se que o ataque 

deve ser contra todo o grupo ou uma parte substancial dele. As definições trazem, ainda, 

diversas estratégias que os agentes utilizam para perpetuar o genocídio, mas considera-se que 

estas sempre têm o objetivo de destruir, de maneira estrutural, sistemática, deliberada e 

organizada. Parece aumentar o consenso acadêmico de que devam ocorrer mortes em massa, o 

que não é previsto, porém, pela CPRCG e por Lemkin, para os quais as execuções em massa 

seriam apenas uma das estratégias disponíveis aos agentes (JONES, 2006). No que diz 

respeito à intenção, pode-se considerar, ainda de acordo com Jones (2006), que esta só exista 

quando as ações são coordenadas e com o propósito claro de destruição de um grupo. Por 

outro lado, a intenção pode ser apenas o conhecimento ou a expectativa de que o ato 

perpetrado destrua, totalmente ou em parte, um grupo. 
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Mesmo com todas as discussões acadêmicas acerca do que configura ou não um 

genocídio, e com todas as definições que emergem a partir delas, o direito internacional aceita 

apenas um conceito: aquele apresentado pelo Artigo 2º da CPRGC e reproduzida no Estatuto 

de Roma, Artigo 6º. À luz dessa definição, pois, torna-se a examinar as relações entre os casos 

de genocídio e os quatro mecanismos de proteção da pessoa humana. 

A relação entre o genocídio e o DIDH parece ser a mais evidente. O genocídio é uma 

violação dos direitos humanos. Os atos que caracterizam um comportamento genocida violam 

pelo menos uma dezena dos artigos da DUDH – todos aqueles que asseguram o direito à 

liberdade, à igualdade, à vida e sua dignidade. A própria CPRCG é considerada um 

instrumento internacional de proteção dos direitos humanos, ou seja, um dos tratados que 

compõem o arcabouço normativo do DIDH. 

O preâmbulo da DUDH admite que as violações de direitos humanos resultam em atos 

de barbárie que ofendem a consciência da humanidade – tendo em vista o contexto no qual 

essa declaração foi escrita, o genocídio certamente era uma dessas barbáries as quais os 

redatores tinham em mente. No mesmo sentido, a resolução 7/25 do Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, de 28 de março de 2008, também em seu preâmbulo, aponta que 

“massivas, sérias e sistemáticas violações de direitos humanos e de direito internacional 

humanitário resultam em genocídio” (HUMAN RIGHTS COUNCIL, 2008, tradução nossa)
17

. 

Nota-se, pois, dois pontos relevantes do tratamento dado pela ONU para a questão do 

genocídio: em primeiro lugar, não é uma violação de direitos humanos “qualquer”, mas sim 

qualificada – massiva, séria, sistemática. Por outro lado, o genocídio não só é uma violação 

dos direitos humanos, mas também consequência de outras violações, as quais escalando e 

tornando-se sistemáticas e de grande abrangência podem vir a resultar em casos de genocídio. 

O Artigo 1º da CPRCG admite que o genocídio pode ser cometido tanto em tempos de 

paz quanto em tempos de guerra. A fim de que se compreenda a relação entre genocídio e o 

DIH, porém, é necessário considera-lo como um conflito. Para isso, cabe a concepção 

apresentada por Moses (2006) – o genocídio como uma versão extrema de contrainsurgência. 

Assim, o genocídio existe potencialmente em qualquer sociedade quando o Estado mobiliza-

se a fim de derrotar qualquer forma de resistência interna. O passo de contrainsurgência para 

genocídio é dado quando comunidades são destruídas com o objetivo de que não possam mais 

dar apoio à insurgência (MOSES, 2006). 
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De acordo com o autor, pois, “contrainsurgência segue a lógica de guerras civis” 

(MOSES, 2006, s/p, tradução nossa)
18

. O crime de genocídio, portanto, não apenas viola os 

direitos humanos mais básicos, a CPRCG e é passível de punição pelo Tribunal Penal 

Internacional – ele também viola, ao atacar civis em um contexto de guerra civil, o DIH de 

maneira geral, e em especial o Protocolo II, o qual estende a salvaguarda às vítimas de forças 

governamentais ou antigovernamentais em conflitos não-internacionais. Nesse sentido, 

considera-se que 

A regulamentação de tais conflitos internos [...] constitui tarefa das mais prementes, 

porquanto os Estados, diante deles, alegam que tais conflitos requerem derrogações 

dos tratados de direitos humanos (por constituírem situação de emergência 

nacional), ao mesmo tempo em que também alegam que não alcançam eles os 

parâmetros – nível ou intensidade de violência – requeridos para a aplicação do 

artigo 3 comum às Convenções de Genebra ou do Protocolo Adicional II 

(CANÇADO TRINDADE, 2004, s/p). 

Os casos de genocídio também se relacionam estreitamente com o DIR. As vítimas de 

genocídio buscam refúgio em outros Estados, visando fugir da perseguição perpetrada contra 

seu grupo por seu próprio Estado. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de Darfur, 

conforme explica Ghisleni (2011): o fluxo de refugiados do Sudão para o Chade foi tamanho 

que acabou por gerar tensões entre os dois países. Foi essa possibilidade de que o conflito se 

regionalizasse, além das considerações acerca de violações de direitos humanos,  por 

exemplo, que levou o CSNU a intervir no oeste sudanês em 2004. Sem o respaldo da proteção 

por parte do DIR, portanto, não apenas os grupos vítimas de genocídio correm risco de 

continuarem a sofrer violações de seus direitos fundamentais e terem, pois, sua situação 

agravada, mas a própria relação entre os Estados pode se deteriorar, com consequências 

potencialmente preocupantes para a comunidade internacional, como prova o caso sudanês 

com o Chade. 

Além de uma consequência do genocídio, Midlarsky (2005) alega que a presença de 

refugiados pode estar entre suas causas ou, pelo menos, entre seus elementos 

potencializadores. Sua tese, desenvolvida a partir da análise do caso do massacre de judeus na 

Europa entre 1941 e 1945, é a de que a presença de refugiados em um território diminui o 

ambiente espacial disponível à população original e atinge seu status socioeconômico. 

Midlarsky (2005) aponta que se ocorrer degradação da posição socioeconômica da população 

nacional frente à estrangeira, acompanhada de perda também de poder político, genocídio 

pode vir a ocorrer. Isso é motivado por quatro fatores: a valorização da territorialidade per se; 

a reação emocional, a qual pode se traduzir em brutalidade, que advém da contração do 
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espaço nacional – a raiva, pois, que pode ser motivada por uma ameaça externa, é direcionada 

aos refugiados, podendo se traduzir em fortes reações negativas contra pessoas de etnias 

distintas; o fato de as perdas serem mais valorizadas que os ganhos e, portanto, a percepção de 

perda territorial podendo ter um papel aumentado na consciência política coletiva; e a 

percepção dos refugiados como um grupo alheio, como “outro”, que pode ser motivada pela 

percepção de que estes são mais ricos ou vivem mais confortavelmente – como era o caso 

com os judeus na época analisada pelo autor (MIDLARSKY, 2005). 

Em relação a isso, a CRER dispõe, em seu Artigo 34, que o Estado que recebe os 

refugiados deve facilitar e acelerar sua assimilação ou naturalização. À tutela do DIR, pois, 

através do acato a essa provisão – respeitando, também, a vontade do refugiado –, este Estado 

pode diminuir a sensação do estrangeiro que busca refúgio como o “outro” dentro do próprio 

território e o sentimento de ódio contra ele, ajudando assim, possivelmente, a prevenir casos 

de genocídio. 

Por fim, é necessário considerar a relação entre genocídio e segurança humana, em 

especial o conceito de R2P, seu corolário contemporâneo. Nesse sentido, Rodrigues (2012) 

defende que a existência desses conceitos condicionou e promoveu uma valorização da 

soberania – estabelecendo, assim, uma prática boa de soberania, quando os Estados garantem 

os direitos humanos, e uma má, quando promovem sua violação. Assim, os Estados, ao 

aderirem ao conceito de segurança humana, estariam adotando uma conduta correta, ao passo 

que poderiam ser recriminados se praticassem sua soberania de maneira ruim. A segurança 

humana e a R2P não são, pois, normas jurídicas, mas ao estabelecer um padrão de 

comportamento para os Estados, se estabelecem como “elementos de legitimidade da ordem 

internacional” (FONSECA JR., 2010, p. 177). 

Esses conceitos, portanto, surgem como ferramentas para que se cumpra aquilo que foi 

disposto em tratados que os inspiraram, como é o caso da CPRCG. Quando algum Estado, 

ONG ou instituição internacional, pois, clama por medidas contra casos de genocídio, ou 

aponta que a CPRCG está sendo violada, pode recorrer ao R2P e à valorização que promove 

da prática da soberania estatal em boa ou má como argumento em favor da resolução da 

situação. Assim, esse conceito 

Passa a ser um dado da realidade política na medida em que se converte em 

“argumento” a que se pode recorrer em situações específicas que se aproximam do 

que descreve. Reforça a posição dos que pretendem combater a violação de direitos 

humanos em situações extremas, como [...] o genocídio (FONSECA JR., 2010, p. 

177). 
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Buscou-se até aqui esclarecer as relações entre as três vertentes da proteção 

internacional da pessoa humana no direito internacional, entre estas e o conceito de segurança 

humana e, principalmente, entre esses quatro mecanismos e o conceito de genocídio. Este é 

um fenômeno complexo, acerca do qual nem o meio acadêmico nem a prática do direito 

internacional parecem atingir consenso acerca das causas, motivações, consequências, 

maneiras de prevenção, entre outros. Mesmo com toda essa complexidade, fica claro que além 

de ser um crime internacional, o genocídio viola o DIDH, o DIH, o DIR e vai de encontro  aos 

conceitos de segurança humana e de R2P – é, então, não apenas um atentado contra 

determinado grupo, mas contra cada um de seus indivíduos. O arcabouço político e jurídico 

para combater os casos de genocídio e proteger cada uma de suas vítimas, portanto, existe. 

Cabe compreender, pois, por que eles ocorrem, por vezes, sem qualquer reação da 

comunidade internacional, enquanto em outros casos a resposta é mais imediata ou incisiva. 

 

 

2.2 A política externa norte-americana e o genocídio 

 

 

O fim da Guerra Fria marcou o início de um período de transição na política mundial. 

A distribuição do poder no sistema internacional e as relações entre os Estados em geral 

precisou se acomodar à nova realidade na qual um dos dois polos desaparecera. Nesse 

contexto, os Estados Unidos da América despontam como a potência hegemônica do pós-

Guerra Fria, tendo em vista, de acordo com Pecequilo (2005), sua vitória nesse conflito, a 

permanência da ordem liberal e democrática, da qual são baluartes e pela detenção, por sua 

parte, de substantivos recursos de poder. 

Assim, é relevante compreender a posição dos EUA frente a casos de genocídio para 

que se entenda a resposta e a reação internacional a eles. Isso se deve ao fato de que, em sua 

posição hegemônica, aquele país tem a capacidade não apenas de intervir nestas situações, 

mas também influenciar a opinião e a postura internacional acerca delas, dando-lhes maior ou 

menor importância. O que os norte-americanos fazem ou dizem frente a um caso de genocídio 

pode, pois, influenciar sua perpetuação ou contenção – e determinar, portanto, a vida ou morte 

de milhares de indivíduos e dos grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos aos quais 

pertencem. 

Os Estados Unidos da América foram líderes durante o processo de confecção da 

CPRCG – juristas do Departamento de Estado auxiliaram Lemkin, por exemplo, na escrita do 
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primeiro rascunho do documento –, e se tornaram o primeiro país a assina-lo durante a 

Assembleia Geral de 1948. Não é surpresa, portanto, que o Presidente Harry Truman defendia 

sua ratificação pelo Senado, clamando que os EUA representavam a liberdade e o progresso. 

Considerava-se, pois, que a obtenção de dois terços dos votos no Senado, necessários à 

ratificação, era uma mera formalidade (POWER, 2002). 

Não, demorou, porém, para que a liderança norte-americana se esvaísse, ao encontrar a 

convenção forte oposição nos EUA, em particular no Senado. Essa oposição se devia, em 

parte, ao texto da CPRCG, o qual, de acordo com Power (2002), a American Bar 

Association
19

 considerava vago e impreciso – desejava-se uma definição mais precisa de 

quantos indivíduos de um grupo deveriam ser mortos ou afetados
20

 para que se configurasse 

um genocídio. 

A principal preocupação dos senadores dos EUA, porém, não residia no texto da 

Convenção, mas sim em uma preocupação com a soberania norte-americana. Segundo Power 

(2002), o temor era de que, ratificando a CPRCG, os Estados Unidos estariam autorizando a 

comunidade internacional a interferir em seus assuntos domésticos
21

. O ano de 1950 assistiu a 

invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte, e a mudança de foco do Comitê de Relações 

Exteriores do Senado para aquele conflito, adiando a votação sobre a Convenção. Em 1953, 

Eisenhower sucedeu Truman na presidência do país, e a política de seu Departamento de 

Estado era de não tomar parte em nenhum tratado de direitos humanos. 

Neste período, Lemkin vivia em Nova York, trabalhando a duras penas pelo apoio à 

ratificação, enfrentando, imediatamente após a guerra, a dificuldade de se discutir o 

Holocausto apenas alguns meses depois deste ser perpetuado. Até morrer, em 1959, o jurista 

não conseguiu obter o apoio dos EUA à causa do combate ao genocídio. A discussão sobre a 

ratificação morreu com Lemkin, mesmo que o golpe fatal tivesse sido dado por Eisenhower 

seis anos antes (POWER, 2002). 

Ainda de acordo com Power (2002), apenas em 1967 – quando setenta países já 

haviam ratificado a CPRCG – o assunto voltou à tona no país. No dia 11 de janeiro daquele 

ano, o Senador William Proxmire, um Democrata de Wisconsin, proclamou o que seria o 

primeiro de seus 3211 discursos a favor da ratificação. Durante dezenove anos o Senador 

tomou a palavra todos os dias no Senado, dando um discurso diferente a cada dia sobre por 
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que os EUA deveriam ratificar a Convenção. Sua visão era de que os EUA, país mais 

poderoso do mundo, poderia ter impacto sobre a opinião pública e pressionar outros países ou 

estadistas a não cometerem mais o crime de genocídio. Além do argumento moral, Proxmire 

também se utilizava de um argumento político para defender a ratificação – o Senador 

demonstrava que a não-ratificação ia de encontro aos interesses nacionais, no sentido de que 

era excelente propaganda para os soviéticos, os quais haviam ratificado a Convenção em 1954 

(POWER, 2002). 

Foi apenas no governo Reagan, na metade dos anos 1980, porém, que a Convenção foi 

ratificada – e não devido ao suporte que Reagan havia dado à Convenção nas eleições de 

1984, pois este sabia, de acordo com Power (2002), que o assunto não entraria na pauta do 

Senado até depois de sua reeleição. A motivação do presidente republicano foi sua insistência 

em visitar o cemitério de Bitburg, na Alemanha, mesmo após protestos devidos ao fato de que 

haviam oficiais da SS enterrados lá. Assim, a fim de apaziguar esses protestos, especialmente 

por parte da comunidade judaica norte-americana, Reagan insistiu para que o Senado 

ratificasse a Convenção, o que foi finalmente feito em 1986. 

A ratificação, porém, veio acompanhada de reservas, no que Power (2002) chama de 

pacote de soberania. Os Senadores decidiram que os EUA seriam apenas responsabilizados 

pelo crime de genocídio perante um tribunal internacional quando o próprio presidente da 

república autorizasse que o país fosse levado a julgamento. De fato, isso significou que os 

Estados Unidos nunca seriam julgados por genocídio, mas também que nunca poderiam levar 

ninguém a julgamento, devido à reciprocidade que esta reserva gera. Significou, pois, que a 

ratificação foi um ato simbólico por parte dos norte-americanos. 

Finalmente, em 1988, Reagan assinou o Ato Proxmire, lei federal que pune o crime de 

genocídio, como requerido para que se completasse o processo de ratificação da CPRCG. Os 

Estados Unidos foram o 98º país a ratificá-la.  Em 19 de outubro de 1989 o Senador Proxmire 

finalmente deu seu último discurso sobre genocídio. A mesma relutância em ratificar a 

Convenção, porém, permaneceu em aplica-la: “Longe de fazer os Estados Unidos mais 

propensos a fazer mais para parar o genocídio, a ratificação pareceu apenas tornar os 

funcionários do governo dos EUA mais cautelosos sobre utilizar o termo” (POWER, 2002, p. 

169, tradução nossa)
22

. 

Assim, Power (2002) identifica um padrão na resposta norte-americana aos genocídios 

que se repete desde o massacre de armênios pelos turcos no início do século XX, mesmo antes 
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de este crime ter seu nome ou de se pensar em uma convenção para puni-lo e preveni-lo. 

Mesmo com a variedade de casos, em suas dimensões temporais, geográficas, ideológicas e 

geopolíticas, e das diferenças entre as próprias administrações dos EUA, a autora aponta que 

nunca foi uma prioridade do país parar ou prevenir esse crime. 

Power (2002) aponta quatro conclusões a que chegou ao analisar a política externa 

norte-americana em relação ao genocídio. Em primeiro lugar, os políticos norte-americanos, 

os jornalistas e os cidadãos são lentos em processar o mal necessário à prática do genocídio, 

confiando que a negociação e a diplomacia entre as partes evitarão o conflito e que, em caso 

de violência, os civis serão poupados. Assim, sua segunda conclusão é a de que é a política 

doméstica que impede que os genocídios sejam detidos – o silêncio da sociedade sobre os 

casos são compreendidos pelos políticos como indiferença e portanto o não-envolvimento não 

acarretará em custos políticos, em especial frente aos riscos – e possíveis altos custos, não 

apenas políticos – de uma intervenção. A terceira conclusão de Power (2002) é de que o 

governo norte-americano não apenas não envia tropas com o objetivo de acabar com casos de 

genocídio, mas não toma nenhuma medida dentro de um continuum de intervenção a fim de 

detê-los. Por fim, Power (2002) defende que Washington em geral considera que a violência 

nesses casos é parte de um conflito de duas partes, inevitável, e não parte de um esforço 

genocida – uma intervenção norte-americana, pois, seria fútil e por vezes inclusive contrária 

ao interesse nacional. Os funcionários de Washington, portanto, 

chamam de “emocionais” aqueles funcionários do governo dos EUA que urgem por 

intervenção e que utilizam argumentos morais em um sistema que fala 

principalmente a linguagem fria dos interesses. Eles evitam o uso da palavra 

„genocídio‟. Assim, eles podem em boa consciência defender que se detenham 

genocídios em abstrato, enquanto simultaneamente opondo envolvimento americano 

no momento (POWER, 2002, p. xviii, tradução nossa).
23

 

A conclusão de Power (2002), portanto, é que os EUA deixam de atuar não por falta de 

conhecimento acerca dos casos de genocídio, nem por falta de influência que o país possa ter 

ou pela possiblidade de que suas ações sejam fúteis. O motivo real, de acordo com a autora, é 

a falta de vontade, a qual se traduz em uma política deliberada dos Estados Unidos de evitar 

envolvimento na prevenção de genocídios ou a seu combate. O problema não foi a falta de 

intervenção na maioria dos casos, tendo em vista que poucos defenderiam invasões terrestres 

norte-americanas a cada território onde ocorre esse crime. 

O que é mais chocante é que os policymakers dos EUA fizeram quase nada para 

deter o crime. Porque os „interesses nacionais vitais‟ americanos não eram 
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considerados ameaçados por mero genocídio, funcionários do governo dos EUA de 

alto escalão não deram ao genocídio a atenção moral que ele requer (POWER, 2002, 

p. 504, tradução nossa).
24

 

O caso exemplar dessa postura norte-americana é o de Ruanda, em 1994. Durante cem 

dias, 800.000 tutsis foram mortos pelos hutus, praticamente com o aval da comunidade 

internacional, a qual se contentou com retirar do país a maior parte da – já pequena – missão 

de paz lá presente. Apesar do clamor de ONGs e das discussões no seio das Nações Unidas, os 

diplomatas norte-americanos foram instruídos a não chamar qualquer ato que acontecia em 

Ruanda de genocídio. 

Por outro lado, o caso de Darfur, no Sudão, uma década depois de Ruanda, parece ir 

em direção contrária a essa tendência. Mesmo com a conclusão da ONU de que não acontece 

lá um genocídio, o governo norte-americano manteve sua posição de considera-lo como tal – 

mesmo após o foco da política externa norte-americana voltar-se completamente para a 

“guerra contra o terror” depois do 11 de setembro, colocando questões humanitárias para 

segundo plano, subordinadas, quando muito, à segurança nacional. Para compreender o que 

motivou essa diferença de postura do governo norte-americano frente aos casos de Ruanda e 

de Darfur, porém, é necessário primeiramente entender quais são algumas das variáveis que 

influenciam as decisões de política externa dos Estados Unidos da América. 

 

 

2.2.1 Política externa norte-americana e opinião pública 

 

 

A opinião pública
25

 manifesta-se de diversas maneiras sobre aqueles que decidem a 

política externa norte-americana e, apesar de durante algum tempo ter sido considerada 

irrelevante e ignorante sobre sua elaboração, de acordo com Powlick (1995),  pesquisas têm 

demonstrado que os policymakers norte-americanos dão atenção a ela e que ela influencia 

suas decisões. 

Powlick (1995) ainda aponta que essa importância dada à opinião pública advém da 

necessidade de legitimidade em uma sociedade democrática. Essa legitimidade é obtida, por 

sua vez, pelo consenso popular. Assim, é desejável que se obtenha uma harmonia entre a 
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 What is most schocking is that U.S. policymakers did almost nothing to deter the crime. Because America‟s 

“vital national interests” were not considered imperiled by mere genocide, senior U.S. officials did not give 

genocide the moral attention it warranted. 
25

 Opinião pública pode ser entendida como o conjunto opiniões detidas por pessoas privadas, compreendidas 

pelos governos como prudentes de serem levadas em consideração (KEY apud POWLICK, 1995). 
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opinião pública e as políticas governamentais. O autor aponta que essa harmonia em geral 

existe na maioria dos assuntos de  política externa dos Estados Unidos da América. 

Cinco “caminhos de ligação” entre a opinião pública e a política externa norte-

americana são apontados por Powlick (1995). Em primeiro lugar, a opinião das elites, 

consideradas como um ”grupo articulado e conhecedor, o qual frequentemente age tanto 

quanto influenciadores quanto como receptores da opinião de massa acerca da política 

externa” (POWLICK, 1995, p. 428, tradução nossa)
26

. Desta feita, a opinião daquelas pessoas 

íntimas dos funcionários do governo e dos experts é considerada opinião pública, e influi no 

processo de tomada de decisão da política externa dos EUA. 

Outra fonte da opinião pública são os grupos de interesse. De acordo com o autor, é 

um modelo clássico (ou pluralista) de política aquele que concebe ações com interesse próprio 

levadas a cabo por grupos ou facções como maneira de transmitir a opinião pública ao 

governo. Assim, o lobby desses grupos também pode definir a agenda da política externa. 

Uma forma “pura” de ligação, de acordo com Powlick (1995), é aquela através dos 

representantes eleitos. Assim, os representantes são considerados delegados de seus eleitores, 

manifestando os interesses e opiniões destes. Busca-se, pois, a opinião do Congresso sobre 

assuntos de política externa, considerando-se que representa a opinião dos eleitores. O autor 

aponta que esta ideia de representação direta de opiniões pode ser inocente, mas que os 

funcionários de Washington responsáveis pela política externa consideram, de fato, que ela 

existe. 

Leva-se em consideração, também, a opinião do público em geral, ou seja, da “massa”. 

Powlick (1995) admite a dificuldade em se levantar essa opinião, mas que essa pode se dar 

através de manifestações em Washington ou através de cartas ou ligações de indivíduos para o 

Departamento de Defesa, por exemplo, ou ainda por enquetes e pesquisas de opinião pública. 

O problema com essas pesquisas, um estudo posterior de Powlick e Katz (1998) demonstra, é 

que normalmente elas expressão as opiniões latentes do público, ou seja, aquelas pautadas por 

valores, gostos e preferências em detrimento de um conhecimento dos fatos. 

Nesse contexto, o quinto caminho da opinião pública apontada por Powlick (1995) é 

através da mídia. O estudo levado a cabo por ele aponta que 48% dos funcionários 

entrevistados por ele considera a mídia como uma manifestação da opinião pública. Quando a 

mídia de massa, pois, disponibiliza uma discussão acerca de um fato de política externa, esse 

debate torna-se público, tirando a latência da opinião pública sobre ele. Desta feita, 
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nos Estados Unidos, uma discussão de política externa tornar-se ou não pública não 

é com frequência uma função primariamente do comportamento de seus defensores 

individuais, mas sim das escolhas que a grande mídia de informação faz. As 

decisões que os repórteres e editores da grande mídia tomam sobre o que cobrir, por 

extensão, têm um papel importante em determinar quais problemas e preocupações 

têm a oportunidade de ativar a opinião pública (POWLICK & KATZ, 1998, p. 40, 

tradução nossa).
27

 

Considera-se, pois, a existência do efeito CNN, ou seja, uma influência direta, rápida e 

relevante da grande mídia sobre as decisões de Washington. De acordo com Livingston 

(1998), o efeito CNN não apenas acelera a tomada de decisões, mas também influencia a 

definição da agenda da política externa do país: “coberturas que emocionam e compelem de 

atrocidades ou crises humanitárias reordenam prioridades de política externa” 

(LIVINGSTON, 1998, p. 2, tradução nossa)
28

. 

Conclui-se, portanto, que a opinião pública norte-americana tem, de fato, influência 

sobre a elaboração e a condução da política externa do país. Essa influência manifesta-se 

principalmente através da mídia, a qual, através de fenômenos tais como o efeito CNN, tem a 

capacidade de determinar a agenda de política externa norte-americana e acelerar os processos 

de tomada de decisão relativos a ela. 

 

 

2.2.2 A dimensão estratégica da política externa norte-americana 

 

 

O fim da Guerra Fria marcou um momento de transição para o sistema internacional 

em geral, mas também para a política externa norte-americana, em especial – o inimigo 

soviético e o temor comunista não mais existiam, e novos parâmetros para o engajamento 

internacional dos EUA deveriam ser estabelecidos. Nesse sentido, Pecequilo (2005) destaca 

que a principal discussão acerca da política externa daquele país no contexto do pós-Guerra 

Fria foi uma das discussões que sempre a pautara: o debate entre os isolacionistas – tendo em 

vista que não existia mais uma grande ameaça aos EUA e a seus interesses – e os 

internacionalistas – os quais defendiam, entre outros, que os EUA deveriam enfrentar os 

novos desafios de segurança que surgiam a partir da flexibilização da agenda de segurança 

internacional (BUZAN, 1997; BUZAN et al., 1998). 
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 […] in the United States whether a foreign policy discussion becomes public is often not primarily a function 
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decisions that major media reporters and editors make about what to cover, by extension, play an important role 

in determining what problems and concerns have the opportunity to activate public opinion. 
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Pecequilo (2005) aponta, porém, a existência de críticas acerca dessa postura – a 

política externa norte-americana não deveria estar presa em meio a uma discussão sobre a 

qual modelo retornar, mas sim sobre o que deveria caracterizar sua liderança hegemônica no 

momento do pós-Guerra Fria. A nova política externa do país, pois, ainda estava presa a 

antigas concepções. Uma dessas concepções era a necessidade de um inimigo concreto a 

combater, o que serviria como um referencial à condução dessa política: 

Com relação à procura do inimigo pós-comunista, as opções têm variado em torno 

de dois referenciais: a identificação da desordem do sistema per se, como um risco à 

segurança, e a definição de alguns Estados “hostis”, que devem ter sua expansão 

contida. Esses referenciais se reforçam mutuamente e apontam para a manutenção 

de uma ação global e permanente dos Estados Unidos no sistema, visando a 

preservação da ordem (PECEQUILO, 2005, p. 268). 

Os Estados hostis, citados pela autora, são de dois tipos. Em primeiro lugar, algum 

Estado que possa ameaçar a posição hegemônica dos EUA no sistema internacional, ou seja, 

outra potência, tal como a União Soviética havia sido – nesse momento, a China começava  a 

delimitar-se como tal
29

. Outro grupo de Estados hostis eram aqueles os quais não se 

pautavam, em seu comportamento internacional, pelas normas e padrões do sistema. Tais 

Estados, os rogue states, ameaçavam a ordem internacional, e com seus comportamentos 

agressivos eram potenciais focos de desequilíbrio – nesta lista, naquele momento, incluíam-se 

Iraque, Irã, Líbia e Iugoslávia (PECEQUILO, 2005). 

Nesse sentido, Moniz Bandeira (2008) aponta que o governo de George H. W. Bush, 

entre 1989 e 1993, buscou, como objetivo estratégico, evitar a ascensão de outra potência que 

pudesse rivalizar com os EUA, seja na Europa, na Ásia ou na antiga União Soviética. Ao 

mesmo tempo, desde o governo Reagan (1981-9), já se identificava o fundamentalismo 

islâmico como uma potencial ameaça aos EUA e em 1984 Reagan já focara sua atenção nos 

rogue states, acusando-os de patrocinar o terrorismo. Assim, “após o esbarrondamento da 

União Soviética e de todo o Bloco Socialista, o terrorismo e o narcotráfico configuraram os 

novos inimigos a combater” (MONIZ BANDEIRA, 2008, p. 14). 

O governo de Bill Clinton, de 1993 até o início de 2001, teve, pois, como principal 

objetivo o contraterrorismo. Moniz Bandeira (2008) aponta que o Departamento de Estado 

norte-americano, neste período, considerava o terrorismo como a principal ameaça aos EUA e 

ao mundo no século que iniciava, reconhecendo a mais do que nunca real possibilidade de os 

terroristas obterem armas de destruição em massa. Durante a década de 1990, portanto, a 

política externa norte-americana focou-se em impedir o surgimento de uma potência rival, 
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trazer estabilidade ao sistema internacional, além de combater o terrorismo, os rogue states e 

a proliferação de armas de destruição em massa (MONIZ BANDEIRA, 2008). 

Os ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 acentuaram essa 

tendência. O presidente George W. Bush lançou a guerra ao terror, o que levou, de acordo 

com Moniz Bandeira (2008), a uma militarização da política externa. O autor defende, porém, 

que desde o início de seu governo, a prioridade de Bush foi aumentar o comércio exterior de 

petróleo. Essa era uma questão estratégica em um contexto no qual os estoques de petróleo e 

gás natural diminuíam no país, o estado da Califórnia passava por blackouts e as importações 

de fontes fósseis de energia ultrapassavam metade do consumo interno norte-americano. A 

perspectiva dos EUA, portanto, era a de uma crise de energia, a qual poderia, mais do que 

ameaçar a prosperidade econômica do país, configurar uma ameaça à segurança nacional. 

Moniz Bandeira (2008, p. 19), pois, defende que a “segurança nacional dos Estados Unidos, 

portanto, implicava, necessariamente, o domínio das fontes de energia”. 

Pautado, portanto, pela guerra ao terror e pela necessidade de assegurar fontes de 

energia, em 2002 o governo Bush estabelece sua Estratégia Nacional de Defesa, a qual inclui 

a possibilidade de ataques preventivos (preemptive attacks) contra grupos terroristas ou 

Estados hostis. Moniz Bandeira (2008) aponta que essa estratégia funcionou como 

fundamento para intervenções militares a fim de atingir os objetivos da política externa norte-

americana. 

 

 

2.2.3 Política externa norte-americana e a competição chinesa 

 

 

Viu-se que um aspecto importante da política externa norte-americana após a Guerra 

Fria foi a contenção do surgimento de uma nova grande potência que pudesse vir a rivalizar 

com os EUA no início do século XXI. Pecequilo (2005) destaca que no início da década de 

1990, considerava-se o Japão como o país que poderia ocupar essa posição. Logo, porém, a 

China começou a figurar como potencial ameaça à hegemonia norte-americana. 

A relação entre os Estados Unidos e a China a partir da década de 1990 é complexa. 

Bustelo (2005) indica que Washington enfrenta um dilema estratégico em seu relacionamento 

com o país asiático – aceitar que sua ascensão pode se dar respeitando a ordem internacional, 

ou considerar isto impossível, adotando assim uma postura de contenção à expansão chinesa. 
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A década de 1990 marcou não apenas a ascensão da China como um ator internacional 

importante, posição suportada por seu crescimento econômico significativo (VADELL, 2011), 

mas também relações tensas desta com os EUA. Durante o governo Clinton, aponta Pecequilo 

(2005), Washington insistiu em temas de democracia e direitos humanos, os quais, aliados aos 

crescentes déficits comerciais com o país asiático, motivaram protecionismo e políticas de 

contenção na relação bilateral. 

Nota-se, desde então, uma percepção norte-americana da China como uma ameaça. 

Neste sentido, Vadell (2011, p. 104) demonstra que “antes dos atentados terroristas de 11/09 

as relações entre os Estados Unidos e a China atravessaram rispidezes. A ascensão chinesa 

(rising China) era vista como uma nova ameaça”. O autor ainda aponta que no fim dos anos 

1990, a política chinesa claramente se opunha ao comportamento unilateral norte-americano, 

tendo em vista os discursos oficiais clamando por multipolaridade, alinhando-se a outras 

potências, como a Rússia. O auge das tensões foi o bombardeio da embaixada chinesa em 

Belgrado, no ano de 1999, o qual decorreu, de acordo com os EUA, de um engano devido a 

falhas da inteligência. 

Em 2001, no início do governo Bush, essa tendência de embate contra a China parecia 

tomar cada vez mais força em Washington (VADELL, 2011). Os atentados de 11 de setembro 

daquele ano, porém, mudaram os rumos desta relação. No contexto da guerra ao terror, 

deixou-se de perceber a China como tamanha ameaça: “Enquanto os tomadores de decisão 

dos EUA voltaram sua atenção para os perigos urgentes do terrorismo e proliferação, 

pareciam menos inclinados a ver a China como um competidor estratégico concreto ou em 

potencial” (FRIEDBERG, 2005, p. 7, tradução nossa)
30

. 

Aliou-se a essa mudança na política de Washington à eleição de Hu Jintao, em 2002, 

para o posto de Secretário Geral do Partido Comunista. Hu mudou o discurso oficial, optando 

por clamar pelo multilateralismo ao invés de multipolaridade. Assim, Vadell (2011, p. 104) 

destaca que “a cooperação de ambos os países em matéria de luta antiterrorista, 

antiproliferação nuclear e pacificação e estabilização do Oriente Médio foi crucial para 

compreender a mudança na relação bilateral”. 

Essa relação mais amistosa, porém, durou cerca de quatro anos. Desde 2004 e no 

início do segundo mandato de George W. Bush, em 2005, a postura norte-americana voltou 

àquela que percebia a China como uma ameaça. A China aumentou seu investimento em 

poderio militar sob acusações de altos funcionários do governo Bush de que não estaria sendo 
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transparente nesse processo, ameaçando a estabilidade regional asiática. Na mesma época, 

uma estatal chinesa tentou comprar uma companhia petrolífera do estado da Califórnia, o que 

foi vetado pelo congresso norte-americano sob alegações de que a transação comprometia a 

segurança nacional dos EUA (VADELL, 2011). Na metade dos anos 2000, portanto, a política 

norte-americana para China era de contenção, apesar de o país asiático ser, mais do que nuca, 

um importante parceiro comercial dos norte-americanos. 



 

 

3 OS CASOS DE RUANDA E DO SUDÃO 
 

 

Os acontecimentos de 1994 em Ruanda e da metade dos anos 2000 no Sudão são casos 

emblemáticos de violações de direitos humanos e do direito internacional. No primeiro, 

oitocentos mil mortos, de uma população de cerca de sete milhões de pessoas, em cem dias. 

Menos de dez anos depois, em Darfur, no Sudão, uma catástrofe humanitária de proporções 

suficientes para que, segundo Messari (2009), fosse caracterizada por Kofi Annan, Secretário-

Geral da ONU na época, como a pior do mundo naquele momento. Mesmo assim, o que se 

testemunhou, em geral, foi o descaso da comunidade internacional, que pouco fez para 

impedir o desenrolar desses crimes. Os EUA, na posição de potência hegemônica desde o fim 

da Guerra Fria, têm um papel especial – mesmo que não exclusivo – na resolução dessas 

crises. Este capítulo visa analisar, portanto, como as variáveis apresentadas no capítulo 

anterior influenciaram o processo de tomada de decisão da política externa norte-americana 

relativamente a esses dois casos. 

 

 

3.1 O genocídio em Ruanda 

 

 

O fim da primeira guerra mundial é um dos marcos na história de Ruanda. Em 1919, o 

país passou ao mandato belga, após ter se tornado o último país africano a ser colonizado, em 

1894, pela Alemanha. Os belgas, ao instituir sua administração, passam a confiá-la à etnia 

tutsi, em detrimento dos hutus. Os europeus, de acordo com Plauchut (2012), construíram, 

nesse processo, um mito de superioridade dos tutsis – o grupo minoritário – sobre os hutus, 

grupos que conviviam harmoniosamente até então. A partir desse momento, os próprios tutsis 

internalizam os preconceitos impostos pelos belgas, e durante o período colonial disfrutam de 

uma posição de destaque na sociedade ruandesa (PLAUCHUT, 2012). 

No ano de 1959, porém, Ruanda torna-se uma república, e a promessa de sufrágio 

universal faz com que os belgas passem a apoiar a maioria hutu em sua busca pelo poder. Em 

1962 o país conquista sua independência, já com liderança hutu, e a Bélgica, antes de se 

retirar, além de prometer organizar e armar o exército hutu, também faz uma campanha que 

acirra as tensões entre os dois grupos étnicos. Plauchut (2012) aponta que essa estratégia teve 

como objetivo criar uma diversão para que a saída dos belgas se realizasse discretamente e 

sem danos para eles próprios. 
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Mesmo sem a presença europeia, porém, a clivagem étnica que estes haviam 

construído na sociedade ruandesa perpetuou-se. Plauchut (2012) aponta que o discurso de 

ódio do presidente Grégoire Kayibanda fez com que milhares de cidadãos tutsis deixassem o 

país, refugiando-se no vizinho Burundi, mas também em Uganda, na Tanzânia e no (então) 

Zaire. Décadas mais tarde, e com o presidente Juvénal Habyarimana no poder desde 1973, a 

situação não se alterara: 

A maior parte dos ruandeses que emigrara, mas também seus filhos nascidos no 

exílio, se diziam ainda refugiados quase vinte anos mais tarde, em 1990, o que 

ilustra a importância dos desejos de revanche e de regresso atuantes em Ruanda. As 

tensões, portanto, apenas poderiam progredir (PLAUCHUT, 2012, p. 25, tradução 

nossa).
31

 

Uma parte desses emigrantes, entre eles Paul Kagame, havia formado a Frente 

Patriótica Ruandesa (FPR), a qual auxiliara em 1986 a tomada de poder por Yoweri Musevini 

em Uganda. Em 1990, excluída do jogo de poder ugandense, a FPR lança um ataque de 

grandes proporções contra Ruanda através da fronteira entre os dois países. Entre 1990 e 

1994, pois, desencadeia-se uma guerra civil entre a FPR, tutsi, e o governo ruandês, hutu. No 

ano de 1993 os acordos de Arusha são assinados, pretendendo promover o fim do conflito e 

um governo plural, contendo ainda uma autorização para o envio de uma missão da ONU de 

manutenção da paz à região. Comandada por Roméo Dallaire, a Missão de Assistência das 

Nações Unidas para Ruanda (UNAMIR) chega ao país em outubro daquele ano.  No dia 

anterior à chegada de Dallaire, porém, o presidente de Burundi, de origem hutu, havia sido 

assassinado pela oposição tutsi. Plauchut (2012) aponta que esse fato foi utilizado pelo 

governo Habyarimana para alimentar o ódio contra os tutsis, apontando o perigo que estes 

representariam para Ruanda. 

Assim, os acordos de Arusha configuraram-se em mera retórica diplomática, e 

serviram para os dois lados do conflito, secretamente, ganharem tempo para o preparo para a 

guerra (PLAUCHUT, 2012). O governo ruandês trata, pois, de importar armamentos, treinar 

homens e planejar o genocídio. No dia 6 de abril de 1994, o avião do presidente Habyarimana 

é abatido nas proximidades de Kigali, capital ruandesa. O dia de colocar o plano de 

eliminação dos tutsis em prática chegara. 

Nos próximos 100 dias, pelo menos 800.000 tutsis e hutus moderados seriam 

massacrados (PLAUCHUT, 2012; POWER, 2002). Nos primeiros dias as mortes foram 

concentradas em Kigali, levadas a cabo pelo exército, pela guarda presidencial e pelas 
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vingt ans plus tard, en 1990, ce qui ilustre límportance des désirs de revanche et de retour en force au Rwanda. 

Les tensions ne peuvent donc que progresser. 
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milícias Interahamwe, criadas em 1992 pelo governo – foram utilizadas, pois, armas de fogo. 

À medida que o genocídio se alastrou pelo interior do país, porém, e ao se observar o custo 

financeiro de se armar a população hutu, os facões tornaram-se a arma por excelência do 

genocídio ruandês. As rádios transmitiam mensagens de ódio contra os tutsis, além de listas, 

elaboradas previamente, das vítimas, seus endereços e profissões (POWER, 2002). 

Logo ficou claro que o que acontecia em Ruanda transcendia a guerra civil, os crimes 

políticos ou as “violências tribais”. Ocorria a eliminação sistemática, planejada e em larga 

escala de um grupo étnico – claramente um genocídio. Os horrores desse episódio da história 

de Ruanda já são bastante divulgados. Power (2002), por exemplo, relata as pilhas de corpos 

de quase dois metros de altura pelas ruas, ou o caso de uma criança de três anos de idade que, 

implorando por sua vida, prometeu que nunca mais seria tutsi novamente, apenas para ser o 

oitavo de onze irmãos mortos na frente de sua própria mãe. Já o relato de Gourevitch (2006) 

tem o título de “Gostaríamos de informa-lo que amanhã seremos mortos com nossas 

famílias”, em referência a uma carta que sete pastores tutsi mandaram a seu líder religioso 

pedindo que ele os auxiliasse a sobreviver. O líder, hutu, é acusado de matar 8000 pessoas. 

Filmes como Hotel Ruanda (GEORGE, 2004), também ajudaram a divulgar o que aconteceu 

durante os 100 dias de genocídio. 

Frente a uma história tão terrível, a comunidade internacional certamente deveria ter 

tido uma reação à altura, fazendo tudo a seu alcance a fim de impedir que esses fatos 

continuassem ocorrendo. Porém, quando as vítimas de genocídio mais precisavam, a 

comunidade de Estados tomou uma atitude, e uma atitude apenas – aprovar, através da 

Resolução 912 do CSNU, a retirada de grande parte das tropas da ONU de Ruanda, reduzindo 

o número de homens sob o comando de Dallaire de 2500 para 270
32

 (POWER, 2002). Dallaire 

já alertara a organização sobre o que estava acontecendo no país, e garantira, de acordo com 

Power (2002), que com um novo mandato para a UNAMIR e com uma elevação no número 

de suas tropas, seria capaz de impedir o genocídio – o Conselho de Segurança, porém, tomou 

decisões exatamente contrárias a isso, permitindo assim a perpetuação da violência, que só 

chegou ao fim através das ações da FPR. 

Os Estados Unidos certamente não foram os únicos a ignorar o problema ruandês
33

. 

Porém, como potência hegemônica, tiveram um papel importante na falta de resposta da 
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 Apesar de a Resolução estabelecer esse número, 503 soldados permaneceram na UNAMIR (POWER, 2002). 
33
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Espanha, Nigéria, Nova Zelândia, Omã, Paquistão, República Tcheca e a própria Ruanda. Além disso, a França  

era um dos países com relações mais estreitas com o país africano, mantendo com ele desde 1975 um acordo 
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comunidade internacional. O relatório Rwanda: the preventable genocide (Ruanda: o 

genocídio evitável), elaborado a pedido da Organização da Unidade Africana por um painel 

de personalidades eminentes chegou a esta conclusão: 

Dificilmente podemos culpar somente os EUA pela catástrofe. Por outro lado, é 

indisputavelmente verdade que nenhuma nação fez mais do que os EUA para 

enfraquecer a efetividade da UNAMIR. Ruandeses apavorados procuravam  a 

UNAMIR para protegê-los, porém [...], os Estados Unidos destacaram-se como 

excepcionalmente insensíveis a tais esperanças (PAINEL INTERNACIONAL DE 

PERSONALIDADES EMINENTES, 2000, parágrafo 12.41, tradução nossa).
34

 

Os EUA não apenas insistiram na retirada de tropas da UNAMIR, mas também se 

negaram, por exemplo, a interferir no sinal de rádio que transmitia a propaganda antitutsi e 

que alimentava o genocídio. Power (2002) destaca que os funcionários de Washington eram 

mesmo proibidos de utilizar a palavra genocídio para descrever o que se passava em Ruanda, 

temendo que a admissão de que isso acontecia naquele país traria uma obrigação de intervir. 

Um memorando confidencial do Departamento de Estado pedia cuidado ao caracterizar a 

violência em Ruanda, tendo em vista que a “constatação de genocídio poderia comprometer 

[o governo dos EUA] a realmente „fazer algo‟” (MOOSE apud HEINZE, 2007, p. 366, 

tradução nossa)
35

. Em conclusão, 

enquanto a pressão sobre a administração para nomear o crime era intensa, se fizesse 

isso, funcionários da administração raciocinavam, a pressão para intervir seria ainda 

mais intensa, particularmente porque os Estados Unidos é um dos poucos Estados 

com os recursos para executar tal intervenção de emergência (HEINZE, 2007, p. 

367, tradução e grifo nossos).
36

 

Assim, conclui-se que, apesar de não serem os únicos responsáveis pela falta de 

resposta adequada ao genocídio de Ruanda, os Estados Unidos não ignoravam o que acontecia 

no país, e tinham os recursos e suficientes para, em primeiro lugar, evita-lo e, posteriormente, 

cessa-lo. Observa-se, pois, uma falta de vontade política para levar a cabo as ações 

necessárias, que teve como consequência a manutenção da política norte-americana de não 

envolvimento em casos de genocídio. Cabe compreender, pois, quais as motivações para essa 

letargia norte-americana. 

 

 

                                                                                                                                                         
militar; porém só agiu em junho de 1994, ou seja, um mês e meio depois do início do genocídio, através da 

Opération Turquoise, a qual, ainda assim, foi bastante criticada (PLAUCHUT, 2012). 
34

 […] we can hardly blame the catastrophe solely on the US. On the other hand, it is indisputably true that no 

nation did more than the US to undermine the effectiveness of UNAMIR. Terrified Rwandans looked to 

UNAMIR for protection, yet […], the United States stood out as exceptionally insensitive to such hopes. 
35

 Genocide finding could commit USG to actually „do something‟. 
36

 [...] while the pressure on the administration to name the crime was intense, if it did so, administration officials 

reasoned, the pressure to intervene would be even more intense, particularly since the United States is one of the 

few states with the assets to execute such an emergency intervention. 
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3.1.1 A opinião pública norte-americana e Ruanda 

 

 

A política externa norte-americana parecia bem disposta às causas humanitárias 

quando, no início dos anos 1990, concordou em enviar tropas para auxiliar na situação crítica 

da Somália, no contexto da Operação das Nações Unidas na Somália (UNOSOM), a qual 

posteriormente foi substituída pela Força Tarefa Unificada (UNITAF), missão dos próprios 

Estados Unidos, e depois ainda pela Operação das Nações Unidas na Somália II (UNOSOM 

II). Diversos senhores da guerra somalis disputavam a liderança do país, e os EUA 

concordaram em auxiliar o trabalho humanitário da ONU na região. 

O ânimo estadunidense mudou completamente, porém, no início de outubro de 1993. 

Na Batalha de Mogadíscio, dois helicópteros dos Estados Unidos foram abatidos, e 18 

soldados mortos. O resultado dessa operação foi a retirada das forças norte-americanas da 

Somália, e a consequente alteração da política norte-americana sobre a participação em 

missões humanitárias e de paz, representada pela Decisão Diretiva Presidencial 25 (PDD-25). 

Esse documento limitava o envolvimento dos EUA em missões da ONU e seu apoio aos 

Estados que decidissem participar delas – os Estados Unidos apenas poderiam envolver-se 

quando isso favorecesse o interesse nacional (HEINZE, 2007). 

Assim, com o quadro somali vividamente presente na consciência de Washington 

poucos meses antes do genocídio em Ruanda, a disposição estadunidense de se envolver em 

mais uma missão humanitária na África era completamente nula. Considerava-se que Ruanda 

era apenas mais uma Somália em potencial, na qual vidas americanas seriam colocadas em 

risco por motivos que em nada avançavam os interesses dos Estados Unidos (HEINZE, 2007; 

POWER, 2002). 

O custo político de um envolvimento, portanto, era demasiado alto. Enquanto isso, o 

custo do não envolvimento era praticamente inexistente. Esse cálculo era bastante relevante 

tendo em vista que em novembro de 1994 ocorreria, nos EUA, uma eleição para o Congresso 

nacional. Os Democratas não queriam, pois, no contexto eleitoral, o peso de uma intervenção 

potencialmente perigosa e que não traria benefícios diretos para o país: “se a Somália era 

qualquer indicação, os riscos políticos de não agir eram menores do que os riscos políticos de 
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agir, e a administração Clinton tinha muito a perder e pouco a ganhar de uma intervenção no 

coração da África” (HEINZE, 2007, p. 367, tradução nossa)
37

. 

O custo da não ação era tão baixo porque, de acordo com Power (2002), havia um 

silêncio tanto por parte da mídia dos EUA quanto por parte dos cidadãos do país. A autora 

aponta que a cobertura jornalística da crise em Ruanda era contínua, mas não extensa; poucos 

jornalistas estavam no país africano – a mídia não considerava enviar de jornalistas para um 

local onde a intervenção norte-americana era bastante improvável. Em resumo, Ruanda não 

representava uma história interessante – e lucrativa – para os canais de comunicação. Não 

surgiu o efeito CNN, ou seja, Washington não foi pressionada a colocar Ruanda em sua 

agenda internacional, nem a acelerar suas decisões de política externa relativas a essa questão. 

Ao mesmo tempo, e em consequência desse silêncio midiático, “a pressão pública e 

das elites por intervenção militar continuou fraca” (POWER, 2002, p. 375, tradução nossa)
38

. 

Os congressistas estadunidenses não ouviam, de seus eleitores, nenhum clamor pela atuação 

em Ruanda. Power (2002) relata que, na época, os representantes da Flórida, por exemplo, 

ouviam mais reclamações sobre a questão haitiana
39

, com medo de uma onda de imigração 

chegando ao estado. Os do Colorado, por sua vez, até ouviram falar de Ruanda – havia um 

grupo, naquele estado, que lutava pela proteção dos gorilas ruandeses e, portanto, a situação 

desses animais os preocupava. Power (2002, p. 376, tradução nossa) resume a falta de 

preocupação dos eleitores norte-americanos sobre Ruanda: “Os telefones nos escritórios do 

congresso não estavam tocando”
40

. 

A falta de resposta dos Estados Unidos, em conclusão, foi devida a um cálculo político 

cuidadoso. Seu custo político era muito baixo, tendo em vista a falta de pressão por parte da 

opinião pública do país em relação ao genocídio ruandês. O custo de se organizar uma 

resposta, porém, era muito elevado, tendo em vista a memória do risco possível das missões 

de paz ainda vividamente presente em Washington. Seguindo as diretrizes do PDD-25, uma 

intervenção em Ruanda simplesmente não representava promoção do interesse nacional dos 

Estados Unidos. 

 

 

 

                                                 
37

 [...] if Somalia was any indication, the political risks of not acting were less than the political risks of acting, 

and the Clinton administration had much to lose and little to gain from na intervention in the heart of Africa.  
38

 [...] public and elite pressure for military intervention remained faint. 
39

 O Haiti passara por um golpe de estado que ainda se refletia em 1993-4, com a perseguição dos apoiadores do 

presidente Aristide, deposto em 1991, e com o envolvimento dos EUA para tentar restitui-lo ao poder. 
40

 The phones in congressional offices were not ringing. 
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3.1.2 Ruanda em sua dimensão estratégica 

 

 

Em meados dos anos 1990, o interesse da política externa norte-americana estava 

focado, como já discutido, no combate ao terrorismo, aos rogue states e à proliferação de 

armas de destruição em massa. Assim, para uma missão de paz contar com apoio norte-

americano e enquadrar-se nos termos do PDD-25, deveria, de alguma forma, ir ao encontro 

dessa política. 

Ruanda, com seu território de pouco mais de 26 mil quilômetros quadrados e sua 

população de cerca de 8 milhões de habitantes, de terreno montanhoso e sem saída para o mar, 

além de uma economia essencialmente agrícola – grande parte de subsistência –, não 

representava nenhum interesse estratégico para os Estados Unidos. Lake (1994), assessor do 

governo dos EUA para assuntos de estratégia na época, listara os rogue states: Coréia do 

Norte, Irã, Iraque e Líbia. Eles compartilhariam as características de serem agressivos, 

belicosos, desenvolvendo armas de destruição em massa, antidemocráticos, não respeitar os 

direitos humanos, apoiarem o terrorismo, entre outros. 

Ruanda não se enquadrava nessa representação, e de maneira alguma era considerada 

uma prioridade para o governo de Washington. Habyarimana estava desde a década de 1970 

no poder, porém desde 1991 o sistema de partido único terminara, e desde então diversos 

novos partidos haviam sido criados. Eleições haviam acontecido em 1988, garantindo a 

permanência de Habyarimana no poder (CIA, 1993). Os acordos de Arusha estavam, pelo 

menos para os olhos internacionais, sendo negociado normalmente. Ainda que frágil e abalada 

pela guerra civil, a situação da democracia em Ruanda não era motivo de preocupação para os 

norte-americanos. 

Sua economia era débil, situação agravada tendo em vista a queda dos preços do café – 

o qual, junto com o chá, correspondia a cerca de 90% das exportações ruandesas – em 1989, 

prejudicial ao setor agrícola nacional, que empregava no início dos anos 1990 mais de  90% 

da população e representava mais da metade do PIB nacional (CIA, 1993). Assim, Ruanda 

dependia de ajuda internacional, a qual vinha, desde 1991, em parte do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o qual, assim, impôs reformas estruturais ao país. Essa situação 

econômica, além do contexto político, não permitia a busca de armas de destruição em massa 

pelo governo de Ruanda. Não há indícios de ligações entre Ruanda e os quatro rogue states 

listados por Lake (1994) – pelo contrário, os principais parceiros comerciais do país no ano 

anterior ao genocídio, por exemplo, eram a Alemanha, a Bélgica, a Itália, Uganda, o Reino 
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Unido, a França e os próprios Estados Unidos. Não se encontram registros, também, de que 

Ruanda apoiasse o terrorismo internacional. 

Em resumo, Ruanda não representava nenhum risco estratégico aos Estados Unidos. 

Os interesses nacionais norte-americanos não seriam promovidos através de uma intervenção 

no país. Não se poderia nem mesmo atingir de alguma forma os rogue states, suas armas de 

destruição massa ou o terrorismo através de uma missão lá. Por isso, como já se disse, o 

interesse americano em Ruanda não superava o custo de uma missão no país.  

 

 

3.1.3 A presença chinesa em Ruanda 

 

 

Outra prioridade norte-americana na década de 1990 era deter a ascensão de uma nova 

potência que pudesse rivalizar a hegemonia dos EUA. Como já se discutiu, a China logo 

começou a figurar como um dos países que poderia tomar essa posição. Durante a 

administração Clinton, a relação entre os dois era tensa. 

Em relação à África, a China buscara estabelecer relações no continente desde os anos 

1960 e 1970. China e Ruanda têm relações diplomáticas desde 1971. Em 1980, os chineses 

construíram um hospital no país africano, e até 2004, deram mais de 55 milhões de dólares em 

subvenções aos ruandeses. A maior parte do investimento chinês, porém, veio após o 

genocídio, com programas de reconstrução (MIZERO, 2011). Em comparação, entre 1970 e 

1989 o auxílio norte americano a Ruanda foi de 128 milhões de dólares (CIA, 1993). 

Apenas nos anos 2000 a relação China-Ruanda tornou-se mais significativa. O auxílio 

chinês aumentou após 2004, com 115 milhões de dólares enviados sob forma de subvenções. 

A marca mais expressiva na parceira bilateral só veio em 2010-2011, quando o comércio entre 

os dois países dobrou (MIZERO, 2011). 

Nos anos 1990 a China estava, pois, apenas iniciando sua ascensão à posição 

econômica de destaque global que obteve na década seguinte. Apesar de já estar presente no 

continente africano décadas antes, foi 

durante os anos 1990 [que] a China procurou fortalecer suas relações com países 

africanos individuais variando desde assuntos políticos, econômicos, comerciais e 

militares aos de cooperação multilateral. Uma ênfase foi claramente dado aos países 
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produtores de petróleo e aqueles com economias crescentes (MUEKALIA, 2004, p. 

7, tradução e grifo nossos).
41

 

Ruanda não é um país produtor de petróleo e, como já se viu, sua economia não era 

crescente nos anos 1990, pelo contrário, encontrava-se em crise desde 1989. Assim, a parceria 

com o país não era de extrema relevância para a China. Uma intervenção norte-americana, 

portanto, não serviria para minar sua escalada como provável potência rival aos EUA. 

Um ângulo sob o qual os Estados Unidos poderiam criticar os chineses no contexto do 

genocídio em Ruanda era o fato de que a China era o principal fornecedor de armas para a 

região, incluindo os facões, símbolos da violência ruandesa. O governo norte-americano, 

porém, pareceu não se preocupar muito em acusar os chineses – em parte porque estava em 

segunda posição nesse comércio; em parte porque decidiu que o tráfico de armas para regiões 

frágeis da África Central, apesar de ser considerado muito prejudicial, poderia continuar, 

tendo em vista que, como aponta o Painel Internacional de Personalidades Eminentes (2000), 

não havia vontade política por parte de líderes regionais e internacionais suficiente para detê-

lo. 

 

 

3.2 O caso sudanês 

 

 

Ao se proceder uma análise da situação humanitária no Sudão, normalmente dois 

episódios são apresentados separadamente: a guerra civil entre o norte e o sul, a qual resultou, 

através do Acordo Compreensivo do Paz (Comprehensive Peace Agreement, ou CPA), na 

cisão entre as regiões e a independência do Sudão do Sul; e a crise em Darfur, região situada 

no oeste do país, a qual testemunhou uma rebelião que foi combatida pelo governo central 

através da mobilização do exército nacional e do apoio às milícias Janjaweed. 

A guerra civil entre o norte do Sudão e o sul do país estendeu-se desde a 

independência do país, em 1956. Seu final parecia ter sido alcançado em 1972, com a 

assinatura dos acordos de Adis Abeba pelo general Jaafar Nimeri, o qual chegou ao poder 

prometendo um acordo de paz. Em 1983, porém, a queda de seu regime e a descoberta de 

petróleo no Sudão levaram à volta dos acirramentos entre norte e sul. A Segunda Guerra Civil 

do Sudão, portanto, estendeu-se daquele ano até 2005, com a assinatura do CPA. 

                                                 
41

 Throughout the 1990s China sought to strengthen its relations with individual African countries ranging from 

political, economic, trade and military, to co-operation on multilateral issues. An emphasis was clearly put on oil 

producing countries and those with growing economies. 
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Messari (2009) aponta que a guerra sudanesa teve motivações principalmente 

religiosas – os cristãos e animistas do sul rebelaram-se contra a tentativa de imposição da 

Sharia por parte do governo central, muçulmano. Ali e Matthews (1999) destacam que a elite 

no norte não reconhecia que uma guerra civil acontecia no país, referindo-se a ela apenas 

como uma rebelião do sul instigada por potências estrangeiras
42

, buscando, alegavam, minar a 

unidade do Estado sudanês sob o islamismo, o qual seria, junto com a língua árabe, o 

elemento de unidade e de identidade do Sudão de acordo com Cartum. Já os líderes do sul 

declaravam que era a tentativa do norte manter um forte controle sobre a porção austral do 

território, mesmo deixando a administração da região em segundo plano, o que promovia a 

destruição da vida, da sociedade e do meio-ambiente sulinos, que motivavam sua rebelião 

contra Cartum (ALI & MATTHEWS, 1999). 

Em 2005 o CPA foi finalmente assinado, dando um fim à guerra civil. O acordo, 

assinado pelo governo de Omar Al-Bashir, no poder em Cartum desde 1989, e pelo Sudanese 

People‟s Liberation Movement (SPLM) e seu braço armado, o Sudanese People‟s Liberation 

Army (SPLA), grupo cristão que lutava pelo sul durante a Segunda Guerra Civil, previa, entre 

outras disposições, um referendo sobre a independência da porção sul do território. Assim, a 

criação do Sudão do Sul em 2011 é consequência direta do CPA. Mesmo com a secessão, 

porém, ainda há relatos de violência entre os dois países. 

A crise de Darfur, no oeste do Sudão, por sua vez, iniciou-se em 2003, quando o Sudan 

Liberation Army (SLA) liderou ataques à polícia e a escritórios do governo central na região. 

Jones (2006) aponta que conflitos entre os árabes, pastores, e os não árabes, agricultores, 

sempre aconteceram esparsamente na região. Porém, períodos recorrentes e exacerbados de 

seca levaram os árabes, vindos do norte, a entrar cada vez mais em territórios de não árabes. 

O autor destaca que “sentimentos de marginalização, invasão e exploração” (JONES, 2006, p. 

253, tradução nossa)
43

 motivaram a rebelião. O governo de Al-Bashir reagiu enviando o 

exército para a região e armando a milícia árabe Janjaweed, a qual passou a promover o 

massacre de não árabes. Jones (2006) aponta que entre 70.000 e 400.000 não árabes foram 

mortos, mulheres foram estupradas – para que tivessem filhos árabes – e a população foi 

forçada a fugir de Darfur para campos no próprio Sudão e no vizinho Chade. 

Apesar de geralmente tratados separadamente, Messari (2009) destaca a ligação 

intrínseca que a crise em Darfur tem com a guerra civil entre o norte e o sul do Sudão: o 

                                                 
42

 Os autores mostram que o governo do norte apontara desde a política colonial da Grã-Bretanha no país até a 

inveja de países vizinhos, passando por campanhas imperialistas, sionistas, da Igreja Católica, comunistas e 

racistas como incentivadores estrangeiros do motim do sul (ALI & MATTHEWS, 1999). 
43

 [...] feelings of marginalization, invasion and exploitation [...] 
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governo central sudanês desde 2002 já vislumbrava o referendo de independência do Sudão 

do Sul e o CPA. Assim, em 2003, quando se iniciou a rebelião em Darfur, Cartum viu a 

possibilidade de perder o controle sobre mais uma porção de seu território. A violenta 

retaliação a essa revolta não apenas garantiu a manutenção da soberania do governo central 

sobre Darfur, mas serviu de exemplo a qualquer outra região que pudesse ter esperanças de se 

desvincular de Cartum – caso dos núbios na região norte, por exemplo.  

Diversas organizações não governamentais, bem como alguns governos, logo 

caracterizaram a reação de Cartum como genocídio (JONES, 2006). Darfur entra, assim, na 

concepção, já discutida, segundo o qual genocídio pode ser uma  

versão extrema de contrainsurgência, um potencial que existe em todas as 

sociedades quando mobilizadas pelo Estados para destruir resistência interna. Não é 

por nada que as vítimas de genocídio normalmente são demonizadas como 

terroristas e guerrilheiros pelo Estado, por exemplo, [...] darfurianos por Cartum 

(MOSES, 2006, s/p, tradução nossa).
44

 

Um dos governos a chamar de genocídio os acontecimentos em Darfur foi o dos 

Estados Unidos da América. Heinze (2007) aponta que em abril de 2004 membros do 

congresso norte-americano pela primeira vez chamaram de genocídio as mortes em Darfur, 

dois meses depois enviando uma carta ao Secretário de Estado Colin Powell, o qual foi ao 

Sudão investigar o massacre. Posteriormente, Powell testemunhou à Comissão de Relações 

Exteriores do Senado dos EUA que havia concluído que genocídio estava de fato ocorrendo 

no oeste sudanês (HEINZE, 2007). 

Washington insistiu em chamar a crise de genocídio mesmo quando a investigação 

realizada pela ONU concluiu que o crime não ocorria em Darfur. Ainda de acordo com 

Heinze (2007), a organização alega que não houve intenção genocida nas atitudes de Cartum. 

O governo central não tinha como objetivo destruir um grupo étnico, mas sim matar aqueles 

considerados rebeldes e impedi-los de se esconder entre a população civil e obter apoio desta 

– para isso as expulsões forçadas e esvaziamento de vilas inteiras. Assim, de acordo com a 

ONU, “as atrocidades em Darfur são „apenas‟ assassinatos em massa e crimes contra a 

humanidade, mas não genocídio”
45

 (HEINZE, 2007, p. 375, tradução nossa). 

A insistência norte-americana de tipificar os crimes de Darfur como genocídio, porém, 

não significaram que os EUA realizariam uma intervenção militar. O exército norte-americano 

já estava comprometido às missões no Iraque e no Afeganistão, e a comunidade internacional 

                                                 
44

 [...] extreme version of counter-insurgency, a potential that exists in every society when mobilized by the state 

to crush internal resistance. Not for nothing are the victims of genocide usually demonized as terrorists and 

partisans by a state, for instance, [...] Darfurians by Khartoum. 
45

 [...] the attrocities in Darfur are “only” mass murder and crimes against humanity, but not genocide. 
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também não via com bons olhos mais uma ação de intervenção dos EUA, especialmente em 

outro país islâmico – e produtor de petróleo. 

O governo dos Estados Unidos interessava-se pela política sudanesa há anos, buscando 

a assinatura do CPA e auxiliando em sua negociação. Acredita-se que, nesse contexto, a 

pressão dos EUA acerca da crise no Darfur teve como objetivo chamar atenção para a situação 

no Sudão – inclusive para a guerra civil, procurando, por exemplo, motivar o efeito CNN 

acerca das crises no país – e enfraquecer o governo central – acusando-o de genocida e 

limitando suas ferramentas de contrainsurgência – e, em consequência, forçar a rápida 

assinatura do CPA por Cartum, que buscaria através disso atenuar a visão da comunidade 

internacional acerca do governo central sudanês. O rótulo de genocídio seria utilizado por 

Washington, assim, como um substituto para a intervenção militar, como teoriza Heinze 

(2007), mas ainda assim resultaria em pressão sobre o governo Al-Bashir. Indício disso é o 

fato de que a prioridade da política externa norte-americana para o Sudão sempre ser o CPA e 

a resolução da Guerra Civil, mesmo com a crise humanitária que se desenrolava em Darfur. 

Heinze (2007, p. 370, tradução nossa) ainda aponta: “Foi graças a essa súbita onda de 

envolvimento dos EUA no Sudão sob a administração Bush que as negociações de paz 

puderam ir adiante para terminar o conflito Norte-Sul”
46

.  Os interesses que motivam essa 

preocupação norte-americana pelo Sudão e pela assinatura do CPA serão analisados a seguir. 

 

 

3.2.1 A opinião pública norte-americana e o Sudão 

 

 

A atenção de pelo menos algumas parcelas da opinião pública norte-americana já 

estava voltada para o Sudão há alguns anos, por conta da guerra civil. Omar Al-Bashir já 

havia chamado de guerra santa suas iniciativas de combate aos rebeldes do sul (HEINZE, 

2007), e portanto grupos evangélicos já tinham se preocupado com a perseguição aos cristãos, 

os quais, junto com os animistas – os praticantes de religiões tradicionais africanas –, 

representam grande parte da população do sul. Assim, o movimento de solidariedade cristão 

trouxe à tona na agenda de política externa norte-americana o caso sudanês, bem antes da 

crise em Darfur. Heinze (2007) ainda destaca que um grupo de membros evangélicos 

influentes do congresso americano acabou por criar, mesmo que informalmente, a faith-based 

Sudan coalition, ou coalizão pelo Sudão baseada na fé. 

                                                 
46

 It was thanks to this sudden surge of U.S. involvement in the Sudan under the Bush administration that peace 

talks were allowed to move forward to end the North-South conflict. 
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Assim, Blunt (2004, s/p, tradução nossa) aponta como uma das forças motrizes da 

política de Washington para o Sudão a “pressão de grupos cristãos de direita nos EUA, os 

quais assumiram a causa de seus companheiros cristãos no Sudão”
47

. O lobby desses grupos, 

de acordo com a autora, preocupava-se também com a imposição da Sharia e com a 

escravidão dos negros não árabes, fator que fazia com que coligações afro-americanas 

também estivessem atentas à situação sudanesa. 

O presidente Bush era, ele próprio, um evangélico, e fez coro a essas pressões de 

parcelas da opinião pública: 

O presidente Bush, também com uma forte base evangélica, veementemente apoiava 

as iniciativas do Congresso visando acabar com a guerra civil do Sudão, 

proclamando que sua administração colocaria perseguições religiosas e atrocidades 

no Sudão em primeiro plano de sua agenda de política externa (HEINZE, 2007, p. 

370, tradução nossa).
48

 

Assim, grupos evangélicos já voltavam sua atenção ao Sudão, e com Bush na Casa 

Branca sua pressão e seu lobby tinham um caminho menor a percorrer, tendo em vista a 

simpatia do presidente a suas causas. Quando a crise deflagrou-se em Darfur, pois, esta foi 

retratada, ainda de acordo com Heinze (2007), como violência dos árabes sobre os não árabes, 

de maneira semelhante ao que acontecia no conflito norte-sul. A perspectiva da escravização 

dos “africanos” chamou a atenção dos grupos afro-americanos novamente. 

Observa-se, portanto, a existência de um efeito spillover (efeito de difusão ou de 

transbordamento) de interesse desses grupos de pressão da guerra civil para a crise em Darfur, 

que encontrou eco em Washington com Bush na presidência – levando, assim, a qualificação 

da crise humanitária na região como genocídio e motivando a ação – mesmo que retórica – 

por parte da política externa norte-americana. 

 

 

3.2.2 Sudão em sua dimensão estratégica 

 

 

A região de Darfur não é, por si só, de qualquer importância estratégica para os 

Estados Unidos da América. Com grande parte do seu território desértico e incultivável e com 

secas frequentes, a economia de Darfur, agrícola, é precária, e a própria rebelião na região 

teve como uma de suas motivações a disputa por terras cultiváveis e férteis. O interesse norte-

                                                 
47

 [...]pressure from right-wing Christian groups in the US, who have taken up the cause of their fellow 

Christians in Sudan. 
48

 President Bush, also with a strong evangelical base, strongly supported the initiatives of Congress toward 

ending Sudan‟s civil war, proclaiming that his administration would place religious persecution and atrocities in 

Sudan at the forefront of his foreign policy agenda. 
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americano, portanto, não reside em Darfur especificamente, mas no Sudão como um todo, 

como já se argumentou. Esse interesse recobre-se de dois aspectos. 

Em primeiro lugar, desde o início da década de 1990, o Sudão figurava na lista de 

Estados que patrocinam o terrorismo. Como já se viu, durante aquela década uma das 

prioridades de Washington foi o contraterrorismo, e nesse contexto o país africano era visto 

como um porto seguro para terroristas – Osama Bin Laden, por exemplo, na época vivia no 

Sudão. A inclusão sudanesa nessa lista veio acompanhada de diversas sanções econômicas 

unilaterais, proibindo o comércio de armas para o Sudão, mas também o comércio de petróleo 

e o estabelecimento de empresas americanas desse ramo no país. 

Na década seguinte, quando a administração Bush estava no auge de sua guerra contra 

o terror, entre 2002 e 2003, o Sudão já cooperava com Washington. O relatório do 

Departamento de Estado norte-americano sobre terrorismo em 2003 já apontava que o Sudão 

cooperava crescentemente com os EUA em sua luta contra o terror, prendendo suspeitos, 

ratificando tratados, melhorando sua legislação interna e ajudando na proteção da embaixada 

norte-americana em Cartum mais de uma vez (STATE DEPARTMENT, 2004). Em 2004 – já 

com a pressão proveniente da crise no Darfur – o Sudão fechou o escritório do Hamas
49

 na 

capital, continuou prendendo e julgando suspeitos de terrorismo, entre outras ações (STATE 

DEPARTMENT, 2005). 

Apesar de o governo sudanês cooperar com Washington, ainda existiam indícios de 

apoio ao terrorismo no Sudão – por exemplo, apoio à Al-Qaeda, mesmo que por parte de 

organizações não ligadas ao governo (STATE DEPARTMENT, 2005). Washington, pois, viu-

se diante do dilema da cooperação governamental, que indicava que o Sudão não mais deveria 

estar na lista dos apoiadores do terrorismo, com indícios de atividade terrorista na região. 

Nesse contexto, apontar o governo central como genocida e criminoso permitiria aos Estados 

Unidos ter bases para manter as sanções econômicas que estabeleceu contra o Sudão, além de 

mantê-lo na categoria de Estado que patrocina o terrorismo. Em um contexto no qual os norte-

americanos travavam uma guerra contra o terror, não podiam se dar ao luxo de tirar o país 

africano de sua – mesmo que metafórica – mira ou levantar suas sanções contra ele, e o 

genocídio em Darfur provou-se uma maneira relevante de manter essa atenção internacional e 

nacional dos EUA sobre Cartum. 

O segundo aspecto estratégico do Sudão para os Estados Unidos era a reserva de 

petróleo no país. A política externa norte-americana na década de 2000, como se viu, 

                                                 
49

 Organização política e militar fundamentalista islâmica, considerada um grupo terrorista pelo governo norte-

americano. 
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procurava, além de lutar contra o terrorismo, combater a crise energética que ameaçava os 

EUA, país dependente da importação de petróleo. O Sudão tem uma reserva de 6.8 bilhões de 

barris de petróleo. Trivett (2011) destaca que 80% dessa reserva localizam-se no atual Sudão 

do Sul. As refinarias e a saída do Sudão para o mar, porém, encontram-se no norte. Ora, com 

as sanções contra o Sudão e as acusações de crimes contra humanidade praticadas por Al-

Bashir, os EUA nunca puderam explorar essas reservas ou comercializar petróleo com o país. 

Com a independência da porção sul, porém, essas preocupações diminuem. O governo do 

Sudão do Sul é mais simpático à Washington do que Cartum – a ponto de Juba ser chamada 

de protetorado dos EUA por Leoni (2013). Assim, a implementação do CPA e do referendo de 

independência que previa era crucial para a política energética de Washington, o qual 

começava, na administração Bush, a considerar o petróleo africano estratégico (JACOBS, 

2012). 

Porém, enquanto o petróleo do Sudão do Sul depender do Sudão para seu escoamento 

as sanções norte-americanas e, portanto, as ressalvas ao seu comércio, permanecerão. Além 

disso, o petróleo que vem do Sudão do Sul é um petróleo caro e difícil de ser retirado 

(BLUNT, 2004). Pode-se argumentar, porém, que Washington via o Sudão do Sul como um 

investimento de longo prazo. Em 2013, dez anos depois do início da crise em Darfur, se 

estuda, por exemplo, a construção de um oleoduto do Sudão do Sul à Nigéria, o que resolveria 

a questão do escoamento, possibilitando contornar as sanções a Cartum sem levantá-las. 

Outro aspecto nessa política norte-americana de petróleo no Sudão, que visava à 

implementação do CPA e, consequentemente a secessão do sul, é a possibilidade de minar a 

parceria estratégica de Cartum com seu principal parceiro internacional. 

 

 

3.2.3 A presença chinesa no Sudão 

 

 

Nos anos 2000 a China já despontava como nova potência econômica mundial, 

ameaçando superar os Estados Unidos nas próximas décadas como a maior economia do 

planeta. Após o fim da Guerra Fria, pode-se argumentar que a China foi o único país a 

realmente ter condições de se concretizar no temor de Washington, uma nova superpotência 

com capacidade para concorrer com os EUA. Nesse período, pois, a China passava por um 

crescimento massivo de sua economia e, para isso, precisava de energia. Uma das alternativas 

buscadas por Pequim foi a parceria com países africanos. Rapidamente a China tornou-se o 
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principal parceiro econômico de diversos países no continente, investindo neles somas 

relevantes de dinheiro. O estreitamento das relações com a China foi vista, assim, como uma 

alternativa de desenvolvimento para a África, em contraste com as tradicionais parcerias com 

o ocidente, ou seja, com os Estados Unidos. 

O Sudão é um desses parceiros estratégicos chineses na África, recebendo ajuda e 

investimentos do país asiático, e em troca exportando sua produção de petróleo. O petróleo 

sudanês correspondia, em 2004, a 10% das importações chinesas do produto (GOODMAN, 

2004). Um empresa chinesa detinha, na época, 40% da Greater Nile Petroleum Operating 

Company, consórcio que controla a exploração dos campos de petróleo sudanês 

(GOODMAN, 2004; MUEKALIA, 2004). 

Assim, pode-se argumentar que Washington, em uma tentativa de minar a estratégia 

chinesa ao privar o país asiático de um de seus principais parceiros na África, responsável por 

uma parcela significativa do petróleo importado à China, insistiu na assinatura do CPA para 

que a porção do território sudanês com maior reserva de petróleo se separasse de Cartum. 

Com o Sudão do Sul mais próximo dos Estados Unidos e com perspectivas de exportar para o 

ocidente, a posição chinesa fica debilitada. Nesse sentido, Leoni (2013, s/p, tradução e grifo 

nossos) destaca que a “intervenção dos Estados Unidos no Sudão do Sul provém Washington, 

DC com a possibilidade de levar as companhias americanas de volta a essa região rica em 

petróleo e de ameaçar a hegemonia das companhias chinesas”
50

. Ademais, toda a construção 

de uma relação amistosa com Cartum torna-se menos frutífera para Pequim. 

O governo Bush, portanto, pode ter buscado, através da pressão para a assinatura do 

CPA, minar as relações sino-sudanesas, enfraquecendo assim o crescimento chinês, que já no 

início dos anos 2000 vislumbrava-se ameaçar a hegemonia norte-americana. Um trecho do 

artigo de Goodman (2004) publicado no Washington Post revela a lógica dessa estratégia: 

No caso do Sudão, maior país da África, a China está em uma parceria lucrativa que 

entrega bilhões de dólares em investimento, lucros do petróleo e armas – bem como 

proteção diplomática – a um governo acusado pelos Estados Unidos de genocídio 

em Darfur e citado pelos grupos de direitos humanos por sistematicamente 

massacrar civis e expulsá-los de suas terras ancestrais para liberar áreas produtoras 

de petróleo. O país já abrigou Osama bin Laden e é listado por Washington como 

um Estado que apoia terrorismo. Companhias dos EUA são proibidas de lá investir 

(GOODMAN, 2004, s/p, tradução nossa).
51
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 US intervention in South Sudan provides Washington, DC with the possibility to take American companies 

back to this oil-rich region and to threaten Chinese companies‟hegemony. 
51

 In the case of Sudan, Africa's largest country, China is in a lucrative partnership that delivers billions of dollars 

in investment, oil revenue and weapons -- as well as diplomatic protection -- to a government accused by the 

United States of genocide in Darfur and cited by human rights groups for systematically massacring civilians and 

chasing them off ancestral lands to clear oil-producing areas. The country once gave safe haven to Osama bin 
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Essa citação demonstra como o discurso da política externa norte-americana ecoou na 

opinião pública. O autor liga a presença chinesa, a produção de petróleo, o terrorismo e as 

sanções econômicas ao genocídio em Darfur. Não se demonstra nenhuma relação direta entre 

Darfur, bin Laden e a China. Porém, simplesmente caracterizar Cartum como criminoso e 

genocida serve como justificativa para, de uma só vez, criticar a parceria e presença chinesas 

na região, considerar o Estado sudanês patrocinador do terrorismo e manter a proibição de 

atividades econômicas norte-americanas lá. Ao utilizar a retórica do genocídio em Darfur, os 

Estados Unidos conseguiram, portanto, sem intervenção militar, atingir todos os seus 

objetivos estratégicos no Sudão – sem, porém, resolver a questão do genocídio em Darfur ou 

impedir que se perpetuasse. 

                                                                                                                                                         
Laden and is listed by Washington as a state supporter of terrorism. U.S. companies are prohibited from 

investing there. 



 

 

CONCLUSÃO 
 

 

As decisões de política externa são deveras complexas. Provavelmente nunca se 

poderá entender completamente por que determinado país tomou certa medida ao encarar um 

ou outro problema ou desafio internacional. Neste trabalho, porém, procurou-se compreender 

as atitudes dos Estados Unidos da América frente a dois casos, os genocídios em Ruanda e no 

Sudão, através da análise de três variáveis – o que não significa, entretanto, que apenas estas 

três variáveis expliquem completamente o comportamento de Washington. Porém, 

comparando-se os dois casos, pode-se inferir que estas podem, de fato, ter exercido influência 

sobre como os EUA responderam a eles. 

Nota-se que a diferença entre essas resposta foi mais retórica do que em termos de 

ações concretas. O governo norte-americano não apenas não interviu em Ruanda, mas 

recusou-se a admitir que o que acontecia naquele país africano era mesmo genocídio. Em 

Darfur os EUA, desde que aplicou o rótulo de genocídio ao que lá ocorria, nunca cogitou 

intervir militarmente no país de maneira direta, comportamento igual ao que adotou dez anos 

antes. Entretanto, Washington insistiu em chamar de genocídio a crise humanitária sudanesa 

mesmo quando a ONU concluiu que isso não ocorria. Heinze (2007) defende que essa 

insistência serviu como um substituto à intervenção, o que este trabalho corrobora, tendo em 

vista que os EUA atingiram seus objetivos estratégicos no Sudão, mesmo sem ter enviado 

uma missão própria ao país. 

A primeira variável que se utilizou para compreender essa reação distinta nos dois 

casos foi a pressão da opinião pública. Enquanto em 1994 a sociedade norte-americana 

permanecia em silêncio sobre Ruanda, com medo de uma repetição daquilo que acontecera na 

Somália alguns anos antes, em 2004 grupos cristãos já faziam lobby a favor de seus irmãos 

sudaneses anos antes dos eventos em Darfur. A chegada de Bush à presidência só deu mais 

força a esses grupos de interesse, tendo em vista suas filosofias religiosas alinhadas. Assim, 

em Ruanda um cálculo político foi realizado, revelando que os riscos e o custo político de 

intervenção norte-americana ultrapassariam os ganhos que Washington teria dessa ação. A 

inércia dos EUA frente a Ruanda, portanto, pode ser em parte explicada pelo fato de que o 

governo temia que seu insucesso na Somália se repetisse, e porque ele não ganharia nada 

frente ao público interno com uma intervenção. Já ao realizar pressão sobre o governo 

sudanês, mesmo que não intervindo diretamente, Bush agradaria um grupo eleitoral 

importante para ele, a direita cristã. 
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A segunda variável considerada foi a importância estratégica de cada um dos países 

nos quais ocorria genocídio. Em 1994, Ruanda era um país dependente da ajuda externa. Sua 

economia era basicamente agrária e de subsistência, seu território um dos menores da África. 

Ruanda não representava, enfim, qualquer relevância estratégica para os EUA, que na época 

preocupava-se com a emergência de uma nova potência rival, com o contraterrorismo e com 

os rogue states. Tomar qualquer ação em relação ao caso não avançaria, de forma alguma, o 

interesse nacional norte-americano. O Sudão, por outro lado, representava em 2004 o ponto 

de encontro dos dois objetivos estratégicos mais importantes para o governo Bush – era um 

país produtor de petróleo e um dos Estados que patrocinam o terrorismo. Pressionar Cartum, 

através de um rótulo de criminoso e genocida, acabou se revelando uma forma de se ter 

acesso ao petróleo do Sul do Sudão e de se manter as sanções sobre o norte, sem tirá-lo, ainda, 

da lista dos Estados terroristas. O interesse nacional norte-americano se apresentava 

claramente. 

Por fim, a terceira variável, a presença chinesa em cada um desses países, leva em 

consideração que em 1994, apesar de os EUA já vislumbrarem a China como possível 

concorrente à hegemonia econômica mundial, não a percebiam naquele momento como 

ameaça direta. Ruanda não mantinha relações significativas com o país asiático, e sua 

dependência do FMI implicava em que tivesse feito recentes reformas liberalizantes. Dez anos 

depois, porém, a China já despontava como ameaça à hegemonia norte americana, e tinha no 

continente africano diversas parcerias que contribuíam significativamente para o país ter 

alçado a essa posição. O Sudão era um desses parceiros comerciais, recebendo investimentos 

massivos da China, e exportando petróleo – combustível essencial para o crescimento chinês 

– para o país asiático. A possibilidade de secessão com uma consequente aproximação do 

Sudão do Sul era extremamente benéfica para Washington no sentido de que isso influenciaria 

na produção de petróleo no Sudão, tão cara – e que recebera tantos investimentos – a Pequim, 

dificultando assim o desafio chinês à hegemonia norte-americana. 

Em conclusão, o que impeliu o governo dos Estados Unidos a chamar a atenção do 

mundo para o Sudão, e pressionar o governo de Cartum rotulando-o de genocida foi a pressão 

de parcelas do opinião pública norte-americana, a importância estratégica do país africano e a 

oportunidade de enfraquecer a escalada econômica chinesa. Isso colocou a crise humanitária 

do Darfur em completa oposição, levando em conta apenas essas três variáveis, à crise em 

Ruanda, a qual, consequentemente, não engendrou nenhuma reação, nem mesmo retórica, de 

Washington. 
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O que de mais relevante fica claro a partir dessa análise, porém, não é a relação entre 

as variáveis e a resposta mais ou menos incisiva dos EUA frente aos genocídios. O que se 

revelou foi que essa reação tende a ser mais dependente dos papeis estratégicos dos países 

onde os crimes cometem, e sua consequente relação com o interesse nacional do que do 

humanitarismo. O fato de 800,000 a um milhão de pessoas terem morrido em Ruanda, ou de 

que inúmeras atrocidades ocorrem em Darfur desde a metade dos anos 2000, em uma crise 

que se perpetua mesmo com a presença da ONU na região ou com o discurso norte-

americano, não influenciaram a posição da potência hegemônica. O arcabouço jurídico e 

político de proteção às vítimas de genocídio existem, como se mostrou no primeiro capítulo 

deste trabalho e como se evidencia a partir da existência de uma Convenção que visa prevenir 

e punir esse crime. Porém, enquanto a lógica do interesse nacional continuar sobrepujando os 

princípios da dignidade humana, direito internacional e do humanitarismo, continuará 

ocorrendo o mais atroz dos crimes contra a humanidade, e não será cumprida a promessa, 

formulada logo após o Holocausto, de “nunca mais”. 
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