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CAPÍTULO 1 
 

O CONCEITO DE SOBERANIA 

Este trabalho pretende tratar de um problema bem específico: 
descobrir se o Brasil está munido, no que diz respeito à soberania nacional, 
de um posicionamento estruturado com relação à floresta amazônica. Por 
“posicionamento estruturado” entende-se uma certa coerência das atitudes 
adotadas, seja com relação aos fins almejados, aos valores defendidos, ou 
aos meios empregados. A significação mais precisa de um posicionamento 
tal, suas implicações, e como se pretende apreender um eventual 
posicionamento brasileiro são pontos que serão deixados mais para adiante, 
a serem melhor explorados no desenrolar deste trabalho. O presente 
capítulo destina-se a abordar o tema que inspira e direciona o trabalho: seu 
mote central, a soberania. 

Cabe iniciar, portanto, definindo soberania, ainda que de forma 
provisória. Nicola Matteucci, no Dicionário de Política, diz que 

Em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o 
poder de mando de última instância, (...) [e que esse conceito] 
pretende ser a racionalização jurídica do poder, no sentido da 
transformação da força em poder legítimo, do poder de fato em poder 
de direito2. 

Tal afirmação, da forma como foi construída, leva a pensar a soberania 
segundo dois referenciais, indissociáveis porém distintos: primeiro, sua 
caracterização como mando de última instância; segundo, se suas atribuições 
se devem ao poder, ao direito, ou a ambos ao mesmo tempo. 

Quanto ao primeiro referencial, Matteucci aponta que o termo 
soberania aparece, em sentido restrito (ou seja, como instrumento teórico, e 
portanto com significação precisa), no final do século XVI3. Os termos 
soberania e Estado teriam surgido juntos, o primeiro para qualificar o 

                                                      
2 MATTEUCCI, 1986, p. 1179. 
3 MATTEUCCI, 1986, p. 1179. 
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último como sujeito único e exclusivo das relações de poder. A concepção 
de Estado adotada por este trabalho será a weberiana, segundo a qual 

(...) devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território 
(...) reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física4. 

Como Norberto Bobbio, este trabalho assume que a concepção 
weberiana de Estado propõe uma certa descontinuidade entre as formas de 
organização política mais antigas e as tipicamente modernas5. 

A formação do Estado moderno teria se dado, segundo Weber, a 
partir de um duplo processo de expropriação: de um lado, a expropriação 
capitalista dos meios de produção manufatureiros; de outro, a expropriação 
dos meios de coerção por parte do Estado6. A expropriação dos meios de 
produção das mãos dos grandes proprietários de terra teria possibilitado a 
um Estado embrionário tornar-se o proprietário dos meios de gestão de que 
necessitava, garantindo-lhe um domínio completo e exclusivo sobre seu 
aparato governamental. Ao mesmo tempo a expropriação dos meios de 
coerção por parte do governante lhe garantiria o monopólio do uso legítimo 
da força física em seu território. Com uma certa ironia, o processo de 
racionalização e centralização acabaria em seguida expropriando o próprio 
expropriador, tirando das mãos do governante singular a posse dos meios de 
gestão e o monopólio da violência, e depositando-os na própria figura 
abstrata do ordenamento político – inicialmente a Coroa e, num momento 
posterior, o Estado7. 

                                                      
4 WEBER, 1999, p 56; grifos do autor. 
5 BOBBIO, 1995, pp. 67-70. 
6 WEBER, 1999, p. 62. 
7 De acordo com Weber a força sozinha – ou mesmo o monopólio de toda a força disponível 
– não é suficiente para garantir a obediência dos súditos (WEBER, 1999, pp. 57-8). É 
necessário, sobretudo, que o povo consinta na utilização dessa força. Tal consentimento se 
restringe às situações em que o povo considera justa e necessária a aplicação da força – ou 
seja, quando a aplicação da força é considerada legítima. Apenas nesses casos seu uso é 
tolerado, e o sistema político pode esperar alguma estabilidade e duração. Assim, mais do 
que o monopólio da força, o Estado precisa de (e de fato conta com) o monopólio da força 
legítima. Weber identifica três razões internas que legitimam a dominação – ou, três tipos 
puros de dominação legítima: o carismático, o tradicional e o racional-legal (WEBER, 1999, 
pp. 57-8; v. também WEBER, Max, 1986: “Os três tipos puros de dominação legítima”, in 
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A formação do Estado moderno seria, assim, o ponto alto de um 
processo de centralização que se opunha, por um lado, às categorias ou 
ordens da organização medieval, particularistas e atomísticas, e, por outro 
lado, às pretensões universalistas do Papado e do Império. Essa dupla 
oposição evidencia a dupla face, interna e externa, da soberania estatal. 
Pode-se considerar que internamente, na relação entre governante e 
governado ou entre Estado e súdito, a soberania visa a despolitização e a 
neutralização da sociedade, substituindo todos os conflitos por processos 
administrativos. Também externamente, nas relações entre Estados, as 
relações políticas seriam substituídas por artifícios cada vez mais neutros e 
despolitizados: tratados disciplinados e racionalizados, e o direito 
internacional ou direito público europeu. Assim considera-se que o Estado 
soberano detém internamente uma supremacia absoluta – tendo abaixo de si 
apenas os súditos, obrigados a obedecer – e externamente se encontra em 
posição de igualdade com relação aos demais soberanos – não 
reconhecendo nenhuma instância superior à qual deva obediência. 

A soberania aparece, portanto, como a culminação de um processo de 
expropriação das funções propriamente políticas, internas e externas, por 
parte do Estado moderno. Essa será a concepção de soberania adotada neste 
trabalho. Essa concepção será aqui enfocada com relação a seu aspecto 
externo. Desse modo, é apenas de forma colateral que este trabalho se 
preocupa com a manutenção da ordem interna por um poder legítimo e 
absoluto dentro de um território. Preocupa-se, mais especificamente, com as 
relações entre as unidades políticas soberanas, os Estados modernos, 
apegando- se assim ao ponto de vista das Relações Internacionais. E ainda, 
este trabalho se ocupará apenas de forma colateral com o que se possa 
considerar ameaças internas à soberania brasileira na Amazônia (como 
traficantes, reservas indígenas, extração ilegal de recursos, guerrilhas, etc.). 
Sua preocupação se dirige sobre o que for entendido como tentativa ou 
possibilidade de intervenção internacional na Amazônia brasileira, por 
parte de um ou mais Estados soberanos, sejam a fonte dessa intervenção 
organizações governamentais como a ONU e a OTAN, organizações não 
governamentais, ou ainda particulares estrangeiros. 

                                                                                                                           
Max Weber – Sociologia, Editora Ática, São Paulo). Essa última se refere principalmente ao 
Estado moderno, onde a validade do estatuto legal é o critério de legitimação. 
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Quanto ao segundo eixo referencial, a dicotomia poder de fato-poder 

de direito, Matteucci aponta que a soberania se pretende um conceito 
político-jurídico, isto é, assume ao mesmo tempo as formas de força e de 
direito. Isso é coerente com a concepção weberiana, pois dizer, como 
Weber, que o Estado moderno monopoliza a violência legítima equivale a 
dizer que ele possui uma capacidade de coerção que é aceita com base em 
sua legitimidade8, ou seja, que conta com um direito9. 

Sendo ambos, coerção e direito, aspectos fundamentais da soberania, 
parece importante procurar entender melhor a relação existente entre eles. 
De um lado é possível pensar na “força da lei”, uma ideia segundo a qual a 
soberania consistiria no mando justo, no qual deveria se pautar toda ação 
estatal, e ao qual deveria estar submetido todo o uso que o Estado faz da 
coerção. No polo oposto estaria situada a ideia da “lei da força”, segundo a 
qual o direito deriva da capacidade efetiva de mando, ou seja, as leis são 
impostas pelo mais forte. De acordo com Matteucci 

A unilateralidade destas duas posições, se levada ao extremo, poderia 
conduzir ou a um direito sem poder ou a um poder sem direito, 
quebrando assim aquele delicado equilíbrio entre força e direito que 
continua sendo, em qualquer situação, o objetivo último dos teóricos 
da Soberania10. 

Essa é uma discussão que ainda permanece em aberto entre os teóricos, 
e não é o objetivo desta dissertação tentar resolvê-la. No entanto, segundo a 
concepção de soberania aqui adotada, parece indiscutível que o Estado pretenda 
para si um poder soberano e absoluto, tanto de fato quanto de direito. 

Cabe tentar deixar claras essas duas posições, e procurar entender 
como se dá e se mantém o equilíbrio entre ambas. Cada posição será melhor 
analisada a seguir, enquanto será discutido o conceito de soberania em dois 
autores que podem ser considerados os principais sustentáculos da teoria da 
soberania: Jean Bodin (1530-1596) e Thomas Hobbes (1588-1679). Para o 
primeiro a essência da soberania reside no poder de fazer e de anular as leis. 

                                                      
8 V. nota 7. 
9 Para uma reconstrução histórica e analítica do surgimento da soberania do século X ao 
XIV, em sua associação entre força e direito, v. KRITSCH, Raquel, 2002: Soberania: a 

construção de um conceito, Humanitas/Imprensa Oficial do Estado, São Paulo. 
10 MATTEUCCI, 1986, p. 1180. 
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Já para o segundo a soberania pode ser encarada, com maior propriedade, 
como o poder coativo de se fazer obedecer. 

DUAS CONCEPÇÕES CLÁSSICAS DE SOBERANIA: DIREITO E COERÇÃO 

O objetivo de Jean Bodin é, através do direito, criar um sistema de 
ordenamento do mundo que permita compreender e organizar a vida do 
homem em sociedade. Nesse sentido o direito não é, para esse autor, um 
dado puramente empírico. É, mais do que isso, uma tradução de um ideal 
universal de justiça às diferentes sociedades humanas. Ao agrupamento 
humano mais amplo, onde o direito se expressa e toma forma, Bodin chama 
república. Esse termo pode ser entendido como sinônimo de Estado. 
Segundo Bodin, “República é um governo justo de várias famílias, e do que 
lhes é comum, com poder soberano” 11. 

O elemento constitutivo da república é, portanto, a família, 
governada pelo chefe ou cabeça de família. O mesmo princípio de uma só 
cabeça rege o universo (cuja cabeça é Deus), e o próprio corpo humano. 
Portanto nada mais natural, segundo Bodin, que uma só cabeça governe o 
corpo social que é a república. E o fato de isso ser natural é de suma 
importância no pensamento bodiniano, já que o governo justo que deve 
reger a república é exatamente aquele que segue as leis da natureza, que são 
leis ao mesmo tempo racionais e divinas12. 

Essa relação de mando e obediência significa uma limitação da liberdade 
natural de cada súdito, isto é, da liberdade de viver segundo o próprio arbítrio, 
dependendo apenas da razão e da vontade de Deus. Em uma relação de mando 
tal liberdade é posta sob o poder de outro: no caso da família, sob o cabeça de 
família, e no caso da república, sob o soberano, detentor da soberania. Antes 
da instituição da república, cada cabeça de família seria soberano em sua 
própria família. Com a união de diversas famílias, constituindo a república, 

                                                      
11 BODIN, 1992, p. 9; livre-tradução. 
12 BODIN, 1992, pp. 9-11. Bodin não define explicitamente essas leis da natureza, mas 
parece deixar claro que se trata de leis da razão, que expressam a vontade divina, e que são 
apreensíveis por meio da contemplação (v., por exemplo, pp. 13-4 e p. 60). As leis naturais 
parecem remeter principalmente à equidade, que cabe ao príncipe garantir de forma 
harmônica (isto é, combinando as justiças comutativa e distributiva), por meio da criação e 
correção da lei civil (v. p. 63 e pp. 297-306). 
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esse poder se concentraria em um dos chefes (ou em uma parte deles, ou em 
todos eles em conjunto), sobre cada chefe em particular. 

De acordo com Bodin “A soberania é o poder absoluto e perpétuo de 
uma república (...).”13. A soberania seria perpétua porque o soberano pode 
outorgar seu poder a um ou mais súditos, por um tempo determinado, sem 
deixar de ser soberano. Isso significa que o soberano pode tomar de volta 
suas prerrogativas no momento em que quiser, tendo ou não se esgotado o 
mandato por ele concedido, ou ainda tolerar que esse mandato continue por 
mais tempo do que o previsto. Em outras palavras, o soberano delega 
apenas o exercício da soberania, mas não sua titularidade. Sendo assim, 
dizer que a soberania é perpétua equivale a dizer que ela dura enquanto 
durar a vida do soberano. Trata-se, portanto, de uma instituição. E pode-se 
dizer também, embora Bodin não o faça explicitamente, que a soberania é 
perpétua porque continua existindo enquanto perdurar a república – ou seja, 
no fundo ela continua existindo além da pessoa do soberano. Bodin também 
diz que a soberania é absoluta na medida em que ela não conhece condições 
que a limitem. O soberano não conhece limites quanto ao tempo, quanto à 
responsabilidade, ou quanto a seus encargos de governo. É então impossível 
que o soberano seja instituído por tempo limitado, ou mediante 
determinadas obrigações, ou com limitações sobre seus poderes. O principal 
atributo do soberano é o poder de dar leis a todos em geral e a cada um em 
particular, sem precisar contar com o consentimento de superior, igual ou 
inferior. Desse atributo é que derivam todas as suas demais prerrogativas14. 

Essas características são verdadeiras apenas no que concerne à lei civil 
ou direito positivo. Isso significa que o soberano não está obrigado para com 
as leis de seus predecessores, e nem para com as suas próprias. Também não 
depende da aprovação de outras instâncias tais como conselheiros, 
instituições, ou súditos em geral. Desse ponto de vista o soberano é a fonte de 
toda a lei. Entretanto, o soberano bodiniano se encontra de fato constrangido 
por alguns fatores. Inicialmente, precisa reconhecer e submeter suas leis a 
uma ordem moral superior (às leis naturais e divinas)15. Nesse sentido o 
soberano não é mais a fonte de toda a lei, e sim o tradutor de uma justiça 

                                                      
13 BODIN, 1992, p. 47; livre-tradução. 
14 Para as características da soberania (isto é, seu caráter perpétuo e absoluto), v. BODIN, 
1992, pp. 47-66. Para seus atributos, v. BODIN, 1992, pp. 72-84. 
15 V. nota 12. 
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superior. Não são, portanto, todas as coisas que se encontram submetidas ao 
poder soberano. As leis naturais o obrigam, por exemplo, a respeitar a família 
e a propriedade privada. Em segundo lugar, o soberano se encontra obrigado 
pelos contratos que firme, seja com outros príncipes soberanos, seja com seus 
próprios súditos. Contratos não são leis; apenas com relação às últimas o 
poder do soberano é pleno, não havendo quem possa questioná-lo, súdito ou 
não (com exceção, é claro, de Deus e das leis naturais). Já no que diz respeito 
aos contratos o soberano se vê em pé de igualdade com as demais partes 
contratantes, quem quer que sejam. Dessa forma, honrar os contratos é uma 
necessidade frente à equidade pregada pelas leis naturais. Mais do que isso, 
sendo o fiador da confiança que os homens têm uns nos outros, é necessário 
que o soberano não dê ele próprio um mau exemplo cometendo o delito do 
perjúrio. Finalmente, como uma terceira limitação, o soberano deve acatar e 
manter inalteradas as leis constitutivas da república. As leis naturais, como o 
direito de sucessão e as leis de fundação do Estado, são intocáveis, por serem 
a base sobre a qual se apoia a majestade soberana. 

Ao contrário de Bodin, que encontra na família os princípios de 
organização da república, Hobbes deriva seu Estado das paixões individuais 
dos homens. Hobbes parte do – mas não se limita ao – jusnaturalismo16, e 
encontra na natureza humana uma inesgotável propensão à discórdia e à 
guerra17. Dada essa propensão o estado de natureza – onde todos têm direito 
a tudo – se apresenta como um estado de guerra generalizada de cada 
homem contra todos os outros. Em tal situação, onde “o homem é o lobo do 
homem”, a insegurança reina absoluta, a única certeza é a de que “(...) a 
vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta”18, e apenas 
uma atitude parece racional: 

Que todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha 
esperança de consegui-la, e caso não consiga pode procurar e usar 
todas as ajudas e vantagens da guerra19. 

                                                      
16 Na verdade, há uma discussão sobre se a filosofia política hobbesiana é melhor 
classificada como jusnaturalista ou como positivista jurídica. Norberto Bobbio vê em 
Hobbes uma transição da primeira para a segunda. V. BOBBIO, Norberto, 1991: Thomas 

Hobbes, Campus, Rio de Janeiro. 
17 HOBBES, 1979, cap. XIII. 
18 HOBBES, 1979, p. 76. 
19 HOBBES, 1979, p. 78. 
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Esta é a primeira e mais importante lei natural, um preceito geral 
estabelecido pela razão20. 

Desse modo a primeira lei natural – assim como as demais – é 
contrária às paixões dos homens. Os homens só a respeitariam quando 
sentissem vontade e quando pudessem fazê-lo com segurança. Assim 
Hobbes propõe, como decorrência da primeira lei natural, a instituição de 
um poder comum que garanta a segurança aos homens, e que os obrigue a 
buscar esse objetivo racional que é a paz coletiva. 

Portanto Hobbes deriva da lei natural a transição do estado de natureza 
para o estado civil, por meio de um contrato do qual fariam parte todos os 
homens21. Segundo esse contrato cada homem transfere a uma única e mesma 
pessoa – seja um indivíduo ou uma assembleia – seu direito natural a todas as 
coisas, com a condição de que, ao fazê-lo, todos os demais façam o mesmo. 
Tal poder instituído visa proteger os membros dessa coletividade tanto de 
inimigos externos quanto de injúrias internas, garantindo-lhes segurança – e, 
portanto, o usufruto de seu trabalho e uma vida mais satisfeita. Com essa 
transferência de direitos os homens guardam para si apenas seu direito à vida, 
que a primeira lei natural pressupõe inalienável. 

A tal poder comum, instituído pelo contrato, Hobbes dá o nome de 
Estado, e define sua essência como sendo  

Uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos 
recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, 
de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira 
que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum22. 

E diz ainda que “Àquele que é portador dessa pessoa se chama 
soberano, e dele se diz que possui poder soberano”23. 

Dadas as características do contrato hobbesiano pode-se considerar 
a soberania em Hobbes como portadora de três características 

                                                      
20 Na verdade apenas a primeira parte da sentença é uma lei natural; a segunda parte 
constitui, mais propriamente, um direito natural (HOBBES, 1979, p. 78). 
21 Para mais detalhes sobre as características dos contratos, v. HOBBES, 
1979, cap. XIV e cap. XVI. 
22 HOBBES, 1979, p. 106. 
23 HOBBES, 1979, p. 106; grifos do autor. 
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fundamentais24. Em primeiro lugar ela é irrevogável, já que o que se 
transmite não é o mero exercício de determinados direitos, e sim sua 
titularidade. A soberania é fundada por um contrato que é celebrado entre 
indivíduos, e não entre povo e soberano. Dessa forma nem povo nem 
soberano podem ser acusados de descumprimento do contrato, já que foi 
esse ato que os transformou em povo e em soberano. Antes do contrato 
existiam apenas indivíduos isolados. Além disso a rescisão do contrato não 
depende apenas de um consenso – por si só improvável – entre todos os 
indivíduos contratantes. Depende também da concordância de um terceiro, 
não contratante, beneficiário do contrato – a pessoa do soberano. 

A soberania hobbesiana também é absoluta, na medida em que marca 
a substituição de uma pluralidade de vontades individuais por uma única 
vontade, a vontade soberana. Enquanto no estado de natureza todos têm 
direito a tudo, no estado civil os homens abrem mão desse direito em favor 
do soberano, e este passa a ser o único que continua com seu direito natural 
sobre todas as coisas. Mais do que isso, os atos do soberano são todos 
autorizados de antemão pelos indivíduos que contrataram entre si. Essa 
centralização do direito a tudo na pessoa do soberano é o que funda o 
estado civil e garante a sobrevivência dos homens em coletividade. 

Finalmente, a soberania é indivisível. A pessoa do soberano é única e 
monolítica, seja ela um homem ou uma assembleia de homens (aristocrática 
ou democrática). Embora o soberano possa abrir mão do exercício de alguns 
de seus direitos em favor de quem quer que seja, essa não é uma transferência 
válida e irrevogável, pois não constitui na verdade uma alienação da 
titularidade do direito, e sim uma concessão temporária de seu exercício, que 
pode ser desfeita a qualquer momento. A soberania só pode ser alienada 
como um todo. A não ser que o soberano abra mão expressamente da própria 
soberania, e que abandone o próprio título de soberano, qualquer concessão 
que ele faça não diminui realmente seu poder. 

A visão que Bodin e Hobbes têm das relações internacionais aparece 
como uma extrapolação de suas construções teóricas. Basicamente, deixam 
de se referir às fronteiras internas de um único Estado para tratar das 
relações entre os diversos Estados do sistema. 

                                                      
24 Essa ideia é apresentada em BOBBIO, Norberto, 1991, Thomas Hobbes, Campus, Rio de 
Janeiro, p. 43. 
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Bodin afirma que o soberano deve, internamente, manter-se neutro 
com relação às facções que ameaçam fracionar a república. Apoiando um 
ou outro lado o soberano deixa sua posição superior, de magistrado, para 
igualar-se a uma das facções, revestindo a si mesmo de uma vulnerabilidade 
que não é própria da soberania25. Do mesmo modo, nas relações 
interestatais, o soberano deve adotar uma posição neutra frente aos conflitos 
entre os demais Estados. O objetivo da neutralidade é manter um equilíbrio 
de poder, garantindo que nenhum lado se torne poderoso a ponto de pôr em 
risco a autonomia dos demais Estados do sistema. Tal neutralidade, visando 
o equilíbrio de poder, pode adotar uma atitude simplesmente passiva – não 
apoiando qualquer um dos lados, especialmente o lado mais forte – ou ativa 
– buscando conciliar os contendores26. 

Para Hobbes o Estado soberano não reconhece externamente 
qualquer poder superior ao seu. Sendo essa uma posição generalizada entre 
todos os Estados, pode-se dizer que eles se encontram entre si em uma 
situação de estado de natureza e de anarquia, onde não existe um superior 
comum. Portanto o sistema interestatal é no fundo um estado de natureza, e 
como tal tende a se transformar em um estado de guerra potencial, dada a 
relação de insegurança mútua que impera entre os Estados. 

Do ponto de vista das relações internacionais não parece haver 
diferenças inconciliáveis entre os sistemas bodiniano e hobbesiano. Em 
ambos os sistemas os Estados só têm em comum as leis naturais, mas essas 
costumam ser ineficazes e inócuas: para Bodin pela inexistência de 
magistrados – a lei encarnada27 – com jurisdição sobre os Estados, e para 
Hobbes pela ausência de um poder comum que garanta seu cumprimento. O 
equilíbrio de poder de Bodin não elimina a insegurança que acomete os 
atores hobbesianos, pois nada garante que estes, apaixonados e propensos à 
discórdia, o aceitem. Mas, por outro lado, equilíbrio de poder e busca de 
segurança não são de forma alguma incompatíveis, já que o primeiro é uma 
opção racional para os Estados hobbesianos, que se pautam naturalmente 
pela segunda. Além do mais a visão hobbesiana da totalidade, como um 
grande sistema de Estados sem poder comum, poderia ser lida na teoria de 
Bodin como uma república mundial com numerosas facções (os Estados) 

                                                      
25 BODIN, 1992, livro quarto, capítulo VII. 
26 BODIN, 1992, livro quarto, capítulo VII. 
27 BODIN, 1992, livro três, capítulo III. 
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em constante guerra civil, lutando entre si pelo mando sobre os demais, e 
sem um poder soberano unanimemente reconhecido – ainda que na prática 
essas facções possam se manter indefinidamente em equilíbrio. 

Se sob essa ótica puramente operacional Bodin e Hobbes são 
compatíveis, eles são fundamentalmente diferentes em um nível teórico 
mais profundo. Hobbes não limita seu soberano como faz Bodin: 
inicialmente, o soberano hobbesiano não está obrigado para com as leis 
constitutivas do Estado, nem para com as leis de sucessão – em suma, para 
com as leis civis ou direito positivo. Em segundo lugar o soberano 
hobbesiano não está limitado pelos contratos que firma. No âmbito externo, 
não havendo nenhuma instância superior que obrigue o cumprimento dos 
contratos, o soberano submete estes à segurança de sua vida e à de seu 
Estado, e só os cumpre quando tem vontade ou quando se sente seguro para 
fazê-lo, como os indivíduos isolados no estado de natureza. Internamente, 
sendo o portador dos direitos dos súditos (com exceção do direito à vida), e 
tendo sido autorizado de antemão por estes em todos os seus atos, nada do 
que o soberano faça pode constituir injustiça contra os súditos. 

Sendo a lei natural a lei de última instância para ambos os autores, 
em ambos os sistemas o soberano deveria submeter- se a ela. Como, então, 
é permitido ao soberano hobbesiano muito mais do que ao bodiniano? O 
que ocorre é que, em Bodin, as leis naturais constituem restrições concretas 
ao poder soberano (algo como “respeitar a propriedade”, “respeitar 
contratos e convenções”, etc.), e portanto o limitam de fato. Para Hobbes, 
por outro lado, a primeira lei natural é justamente a que, visando garantir a 
vida, impele à paz. Dessa lei Hobbes deriva a necessidade do contrato civil, 
e daí a soberania. Portanto as leis civis (do Estado e do soberano), para 
Hobbes, são um desenvolvimento direto e necessário da primeira lei 
natural. Assim, segundo Hobbes, se a equidade ou o direito à propriedade 
derivam de leis naturais secundárias, as leis civis derivam diretamente da 
primeira lei natural, cujo objetivo de garantir a paz e a vida se sobrepõe às 
recomendações das demais. 

Assim, enquanto para Bodin as leis naturais constituem restrições 
reais às leis civis, para Hobbes elas são uma espécie de “carta branca”, uma 
permissão absoluta e ilimitada para o exercício do poder civil (impondo-se 
apenas a defesa da vida dos contratantes). Em ambos os casos é ao poder 
civil que cabe a regulação do uso da força. Desse modo fica justificado que 
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se entenda a soberania em Bodin como uma espécie de “império da lei”, e 
em Hobbes como uma espécie de “império da força”. Enquanto Hobbes 
propõe um poder que não conhece impedimentos jurídicos, Bodin propõe 
um poder que precisa desenvolver virtudes morais para cumprir seu papel 
de fiador da confiança que os homens têm uns nos outros. 

DIREITO E COERÇÃO NAS INTERPRETAÇÕES MODERNAS DE SOBERANIA 

Direito e coerção são agora, para os propósitos deste trabalho, dois 
termos que polarizam o conceito de soberania. Esses termos podem ser aqui 
entendidos em um sentido mais amplo que o usual, isto é, podem ser usados 
para se referir a direito e coerção, ou a poder de direito e poder de fato, ou 
ainda a jurisprudência e política. As raízes de ambos já foram devidamente 
fixadas em autoridades que as fundam e justificam, ou seja, respectivamente, 
em Bodin e em Hobbes. Alicerçado nas bases sólidas desses dois autores este 
trabalho pretende a seguir verificar a continuidade da dicotomia teórica entre 
direito e coerção, no que concerne à soberania, em autores contemporâneos 
que tratam do tema. Tal artifício se destina a demonstrar como é persistente 
essa dicotomia e, ao mesmo tempo, a tomar contato com algumas das 
variações que autores mais recentes encontram na problemática. 

Do lado do direito é desejável começar com o autor que inspirou as 
concepções de paz internacional e de Liga das Nações no primeiro pós-
guerra. Trata-se de Hans Kelsen (1881-1973), herdeiro da teoria pura do 

direito kantiana. Kelsen diferencia o direito tanto da política (ou da filosofia 
política, campo do dever ser) quanto da sociologia (campo da conduta real 
dos indivíduos), e se preocupa apenas com o que chama Direito positivo, um 
direito real e normativo, relativo a comunidades específicas e localizadas28. 

Para Kelsen o Estado se resume a um sistema de normas, e a teoria do 
Estado não seria nada mais do que um ramo da teoria do direito. O que 
confere realidade ao Estado seria justamente sua faceta de ordenamento 
jurídico29. Segundo esse autor a força física se submete ao direito, o que 
possibilita que se tratem todos os problemas da teoria do Estado como 
problemas de ordem jurídica. É o caso, por exemplo, dos três elementos que 
Kelsen aponta como constituintes do Estado: o território, o povo e o poder. O 

                                                      
28 KELSEN, 2000, pp. XXVII-XXIX. 
29 KELSEN, 2000, pp. 261-4. 
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território é definido por Kelsen como a esfera espacial onde o controle jurídico 
estatal possui eficácia. Da mesma forma o povo de um Estado se refere à 
porção da humanidade onde sua ordem jurídica se aplica de modo eficaz. 
Quanto ao poder não haveria a princípio qualquer matéria fora da competência 
do Estado, a não ser que o próprio ordenamento jurídico assim decida. 

Kelsen propõe uma unidade fundamental entre o direito nacional e o 
internacional30. Sendo a comunidade internacional, segundo Kelsen, uma 
comunidade específica como qualquer outra, nada impede que nela se 
forme um direito característico. Contra a ideia de que os Estados criam o 
direito internacional por meio de tratados, Kelsen propõe que a comunidade 
internacional é quem cria o direito internacional. Da mesma forma que a 
comunidade nacional – o Estado formado por indivíduos – cria o direito 
nacional, a comunidade internacional, tendo os Estados como elementos 
constitutivos, criaria um direito próprio. 

Os Estados seriam, assim, uma necessidade lógica para a existência 
do direito internacional. Mas este último – cuja existência Kelsen assume 
como ponto de partida – não apenas pressupõe os primeiros, como também 
os determina. Segundo Kelsen, por definição, a comunidade jurídica é 
justamente a entidade capaz de obrigar juridicamente seus elementos 
constitutivos. Ou seja, a mesma jurisdição total e eficaz que o Estado possui 
sobre os indivíduos, a comunidade jurídica internacional possui sobre os 
Estados. O direito internacional também espera e depende de uma certa 
complementaridade por parte dos Estados, para que estes apliquem a 
jurisprudência internacional sobre os indivíduos. O sistema kelseniano se 
fecha de modo coerente quando se leva em conta que o Estado, única 
instância capaz de aplicar normas jurídicas aos indivíduos, é justamente 
quem delibera, juntamente com seus pares, tais normas jurídicas 
internacionais. Em suma, segundo Kelsen, é o direito internacional que 
define as esferas temporal e espacial onde serão válidas as diferentes ordens 
jurídicas nacionais. Kelsen rejeita assim a concepção de uma soberania 
estatal optando, ao invés disso, pela primazia do direito internacional. 

Outra concepção célebre que defende o direito em detrimento da 
coerção é a de Edgar Bodenheimer (1908-1991). Esse autor define o poder 
como sendo a capacidade de um indivíduo ou um grupo levar adiante sua 

                                                      
30 KELSEN, 2000, p. XXXI, pp. 462-3, e cap. VI. 
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vontade, apesar da resistência de outros indivíduos ou grupos31. Haveria, 
segundo Bodenheimer, duas formas extremas na vida social humana nas 
quais o poder seria levado às suas consequências últimas. De um lado a 
anarquia, situação onde todos os membros da sociedade possuem poder 
ilimitado. Dada a desigualdade entre os homens, e a ausência de uma 
bondade natural intrínseca, tal situação anárquica favoreceria enormemente 
o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. No extremo oposto, como 
outro cenário de uso ilimitado do poder, e talvez como consequência da 
anarquia, Bodenheimer vislumbra o despotismo, onde um só detém poder 
ilimitado sobre os que estão sob seu jugo32. 

Como um meio termo entre os dois extremos da anarquia e do 
despotismo Bodenheimer situa o direito. Com sua faceta de direito privado o 
direito evita o poder ilimitado por parte dos atores individuais singulares, e 
com sua faceta de direito público evita o poder ilimitado por parte do governo. 

Nesse sentido a função do direito não é retirar totalmente a autonomia 
dos atores privados ou do governo, mas apenas restringir seu raio de ação. O 
autor sugere o poder puro e o direito puro como dois polos opostos, com 
uma gradação de situações intermediárias entre eles, onde estariam situados 
diferentes sistemas sociais. O direito sugerido por Bodenheimer parte do 
polo do direito puro, indo em direção ao poder puro33. 

Por meio desse artifício de gradação, que é conjuntural – ou seja, 
diferente em cada caso concreto -, o autor considera ilusórias as propostas 
de se tomar o direito como sendo submetido ao Estado, o Estado como 
submetido ao direito, ou de se tomar ambos como diferentes aspectos de 
uma mesma realidade, com valor idêntico. Segundo Bodenheimer, a relação 
entre Estado e direito é diferente em cada caso observável, conforme as 
formas sociais concretas tendam mais para o polo do direito puro ou da pura 
coerção. Ao mesmo tempo sua construção teórica o possibilita conferir a 
todo Estado “civilizado” o status de soberano, na medida em que constitui o 
órgão supremo de coordenação jurídica34. 

                                                      
31 BODENHEIMER, 1946, p. 20. 
32 BODENHEIMER, 1946, pp. 23-8. 
33 BODENHEIMER, 1946, pp. 29-43. 
34 BODENHEIMER, 1946, pp. 63-78. 
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Deixando o ponto de vista do direito e passando agora para a 
perspectiva da coerção, o autor mais marcante – e talvez polêmico – do século 
XX foi provavelmente Carl Schmitt (1888-1985). Dentro da tradição de 
Maquiavel e de Hobbes, Schmitt pensa a teoria política segundo critérios de 
razão e de tecnicidade, galgando uma posição autônoma com relação ao 
direito, à jurisprudência e à moral. Schmitt entende que, após Maquiavel, a 
política visa especificamente fins e não valores, e estuda as consequências 
desse desenvolvimento no surgimento do Estado e na concepção de ditadura35. 

Schmitt acredita que é no estado de exceção – por excelência, na 
ditadura – que se revela quem realmente domina o Estado, porque é então 
que se descortina quem de fato pode declarar a exceção e quem de fato pode 
retomar a normalidade. Schmitt identifica dois tipos de ditadura: a 
comissária e a soberana. A ditadura comissária, sentido original de ditadura, 
refere-se à suspensão temporária da validade da constituição, com o intuito 
de facilitar uma reforma do Estado ou a superação de alguma crise – em 
suma, suspende-se a constituição por um tempo limitado, tendo em vista 
uma certa finalidade. Nessa situação o ditador é no fundo um comissário do 
verdadeiro soberano, com poderes supralegais durante o período de 
exceção, mas ainda dentro de uma certa legalidade, ao menos enquanto dura 
seu mandato36. A ditadura soberana, por sua vez, constitui um problema de 
soberania, e não uma mera questão de governo. A diferença com relação à 
anterior é que nesta o ditador é o próprio soberano, e encontra-se dotado de 
poder para reformar a organização estatal constituída. Assim, para ser 
caracterizada como soberana, uma ditadura precisa fundar-se em uma 
finalidade que se encontre fora do ordenamento constituído, implicando em 
um reordenamento deste. Mais precisamente, conforme Schmitt, implica na 
existência de um inimigo a ser eliminado, seja ele um invasor externo ou 
uma situação de poder interna37. Assim, para Schmitt, a soberania se 
constitui de fato, na realidade concreta do jogo de poder. É soberano quem 
domina o Estado, ou seja, quem decide sobre o estado de exceção, 
decidindo quando este deve existir e o que é que exige a situação concreta38. 

                                                      
35 SCHMITT, 1985, pp. 40-4. 
36 SCHMITT, 1985, cap. 1. 
37 SCHMITT, 1985, cap. 3. 
38 SCHMITT, 1985, p. 49. 
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Um segundo autor que se atém ao polo da coerção, ou mais 
especificamente ao modo como as coisas são em oposição ao ponto de vista 
ideal do direito, é Hermann Heller (1891-1933). Heller, assim como Kelsen, 
escreve no primeiro pós- guerra. Mas enquanto Kelsen propõe um direito 
internacional puro e abstrato, desvinculado das particularidades estatais, e 
que obrigaria os Estados por ser-lhes anterior, Heller propõe os Estados 
soberanos como unidades fundamentais e constituintes do direito 
internacional, portanto anteriores a ele. 

Para Heller o direito internacional é uma convenção entre unidades 
soberanas, é uma reunião de unidades de vontade autônomas. Nenhuma 
dessas unidades está obrigada a firmar tratados com as outras, mas, na 
medida em que o faça, submete-se às regras objetivadas e a uma relação de 
subordinação. Mas em todo caso a única limitação a que o Estado se 
submete é àquela acatada pela própria vontade soberana. Assim, se em 
algum sentido o direito internacional constrange o Estado, é apenas porque 
este consente em que isso ocorra. 

O soberano de Heller é livre internamente para romper e recompor o 
ordenamento jurídico quando necessário, e externamente para contratar em 
seus próprios termos. As prescrições do direito internacional só têm 
validade interna quando são introjetadas no Estado pelo soberano, que é o 
único capaz de validar a norma e viabilizar sua reforma. É duvidoso, 
portanto, pensar que o direito internacional limita a soberania estatal. 
Enquanto o direito internacional é a união das vontades às quais se 
destinam as normas, o direito estatal (ou direito interno) é imposto pelo 
soberano àqueles a quem as normas se destinam. Heller considera direito 
somente as normas positivas, que são normas que se referem 
especificamente à comunidade determinada à qual se aplicam, conforme as 
peculiaridades desta, e nela fazem sentido. Além disso o direito, segundo 
Heller, é algo estabelecido pela autoridade da própria comunidade, visando 
limitar normativamente sua própria conduta externa. O soberano é, 
portanto, a parcela da comunidade que tem o poder de positivar as normas, 
de reconhecer sua correspondência com a realidade do Estado, e a partir daí 
conferir-lhes validade. 

A positividade do direito interno pode ser entendida, em Heller, 
como sendo a expressão do passado do corpo social, que quer se perpetuar 
no presente e se projetar no futuro, mas que o soberano corre sempre para 
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modificar e atualizar39. Sob esse ponto de vista o direito de Heller é a 
expressão de uma vontade, e portanto marca a recuperação da pessoa a que 
se refere o direito, um sujeito que o direito abstrato de Kelsen ignora. O 
sujeito que Heller aponta como independente e portador de uma vontade 
própria é justamente a vontade geral40, capaz de positivar as normas e de 
assumir o papel de soberano. 

Sob essa ótica a soberania estatal de Heller nada mais é do que a 
expressão da realidade da comunidade. Heller, seguindo a trilha de Harold 
Laski, reconhece o papel do povo na tomada de decisões41. Laski rejeita um 
monismo social radical, divinizador do Estado, segundo o qual a totalidade 
seria portadora de um interesse próprio que transcende o interesse de seus 
componentes. Ou seja, afirma que, se determinada resolução estatal conta 
com o apoio do povo ao qual ela se refere, isso se deve à coincidência – ou 
à não  confrontação direta – dos interesses de ambos. Mas ao contrário de 
Laski, que reconhece o papel do povo mas não se decide quanto ao locus da 
soberania, Heller atribui ao próprio povo o poder soberano. 

Não se pretende de forma alguma resolver essa vasta discussão entre 
coerção e direito. Mas cabe ainda analisar o pensamento de Francis Harry 
Hinsley (1918-1998), que tende a sugerir uma acomodação entre coerção e 
direito no que concerne à problemática da soberania. Tal acomodação 
parece satisfatória do ponto de vista teórico (ainda que de forma alguma 
conclusiva), e operacional do ponto de vista prático. Hinsley parte da 
origem dos conceitos de Estado e soberania, e a partir daí enfoca a distinção 
entre a comunidade e seu governo. Tal distinção, que Heller havia usado 
para fortalecer a concepção clássica de soberania, é importante para Hinsley 
na medida em que possibilita ao governo deixar de ser uma instituição 
submetida às leis para se tornar ele próprio a lei encarnada. Essa evolução 
teria ocorrido paralelamente ao distanciamento entre lei positiva e lei 
divina: o governo da comunidade, ainda que continue submetido às leis do 
segundo tipo, torna-se superior à lei positiva. Essa diferenciação é que 
permite o surgimento da soberania, reguladora dos conflitos entre 
comunidade e governo. No início ela é um atributo apenas do monarca, mas 
mais tarde, quando está prestes a passar para as mãos do povo, monarca e 

                                                      
39 DE LA CUEVA, Mario: “Estudio Preliminar”, in HELLER, 1995. 
40 No original, volonté générale (livre-tradução). HELLER, 1995, pp. 193-4. 
41 LASKI, 1937, cap. I. 
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povo são surpreendidos com o advento da soberania do Estado. Isso 
significa que ambos, governantes e governados, passam a submeter-se à 
figura abstrata do Estado. Essa seria a única forma encontrada, segundo 
Hinsley, para conciliar governantes e governados sem prender o conceito de 
soberania a uma instituição física, ou sem ter que negar sua existência42. 

A soberania denota, segundo Hinsley, a existência de uma autoridade 
final e absoluta dentro da comunidade política, e de nenhuma outra 
autoridade desse tipo mais além. Nesse sentido soberania não é um fato, e 
sim um conceito. É uma forma de conceber e de explicar o poder político, 
dando ao governo um critério de legitimação e alguma responsabilidade. De 
acordo com Hinsley a soberania só se desenvolve quando os resquícios de 
segmentaridade são suficientemente superados dentro do Estado, quando 
este conta com um poder central unitário e bem estabelecido. Um Estado só 
deixa de ser segmentário quando uma parcela suficiente da população o 
aceita e, a partir daí, ele passa a mudar suas perspectivas em função das 
necessidades e exigências da comunidade. Em outras palavras, a soberania 
só surge quando a comunidade e seu governo – ou, a sociedade e o Estado – 
são distintos, mas em certa medida integrados. 

Hinsley considera um erro tratar a soberania como uma medida do 
que o Estado ou a sociedade fazem ou podem fazer. A soberania é apenas 
uma ideia, uma construção teórica e necessária, que afirma que deve haver 
uma autoridade suprema dentro da comunidade política, para que essa possa 
existir e atuar como exigem seu caráter e as circunstâncias atuais43. Mas 
mesmo sendo uma construção a soberania é a condição essencial para a 
participação na comunidade internacional. Quanto mais se integra essa 
comunidade mais poder adquire o Estado, e mais importância recebe a 
soberania. Como decorrência disso, mais se estreita a associação entre 
comunidade nacional e Estado. 

Concebendo assim a soberania como uma construção arbitrária e 
necessária, a teoria de Hinsley parece conseguir combinar singularmente a 
sociedade e seu governo. Em outras palavras, Hinsley oferece uma solução 
interpretativa que possibilita recombinar as esferas da positividade e da 
normatividade. 

                                                      
42 HINSLEY, 1972, pp. 135-6. 
43 HINSLEY, 1972, p. 187. 
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MUDANÇA OU CONTINUIDADE?  
CONCEPÇÕES DE SOBERANIA NO PÓS-GUERRA FRIA 

Tendo passado pelo surgimento e pelo desenvolvimento da concepção 
clássica de soberania, segundo Bodin e Hobbes e através de autores mais 
modernos (Kelsen, Bodenheimer, Schmitt, Heller e Hinsley), cabe agora 
verificar se esse conceito permanece válido no presente e se há em vista 
perspectivas de que se altere dentro de um futuro previsível. O final da 
Guerra Fria muda muita coisa nas relações internacionais. Dada a polarização 
entre as duas superpotências, que domina todo o cenário internacional do 
segundo pós-guerra, o modelo das Nações Unidas é poupado de provar sua 
eficiência prática. No plano da força todas as querelas entre os Estados 
acabam se transformando em simples expressões contingentes de uma divisão 
de mundo estrutural. No plano do direito o Conselho de Segurança da ONU 
esteve tomado por uma paralisia decisória causada pela relutância de 
negociação entre Estados Unidos e União Soviética. Com a queda do Muro 
de Berlim (1989), a derrocada da URSS (1991) e um sentimento geral de 
vitória dos EUA sobre o comunismo, o caminho se abre novamente para que 
as relações internacionais possam seguir seu curso. 

Se durante esse meio século as relações internacionais evoluíram em 
um ritmo relativamente lento, mudanças rápidas e sem precedentes tiveram 
lugar em outros campos. Por exemplo, ganham força as ideias de um mundo 
pela primeira vez totalmente interligado, com bens e informações sendo 
trocados por todo o globo a grande velocidade e de forma constante. Até que 
ponto essa foi uma mudança qualitativa, ou se foi apenas uma intensificação – 
se é que foi – de fenômenos já presentes há muito, não cabe aqui discutir. O 
que interessa a este trabalho é em que medida e de que forma as relações 
internacionais – mais especificamente o conceito de soberania no âmbito 
externo – reagiram a essas supostas mudanças. 

Gene Lyons e Michael Mastanduno apontam, em um trabalho editado 
em 1995, que tais mudanças têm se expressado, no sistema internacional, na 
extensiva participação dos Estados em organizações internacionais44. Por meio 
dessa participação os Estados passam, por exemplo, a aceitar práticas 
comerciais em comum, a adotar medidas de proteção ambientais, e a se 
comprometer com o direito dos cidadãos às liberdades fundamentais. Tais 
                                                      
44 LYONS & MASTANDUNO, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 15. 
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mudanças refletiriam metamorfoses políticas e econômicas, e culminariam 
com a transformação do sistema internacional em uma sociedade internacional 
– ou seja, na aceitação, por parte dos Estados soberanos, de normas 
compartilhadas e reconhecidas mutuamente. Tais mudanças, para Lyons e 
Mastanduno, teriam sido gestadas dentro de uma ordem “estadocêntrica” que 
remontava à organização internacional vigente desde o Tratado de Westfália, 
de 1648. Mas, segundo eles, em que medida tais mudanças não representariam 
uma alteração qualitativa nas relações de autoridade entre os Estados e a 
comunidade internacional45? Em que medida a soberania estatal fica abalada 
por pretensões de uma ordem internacional superior ao Estado? Citando os 
autores, “Estamos, com efeito, indo para além de Westfália?”46. A seguir, os 
posicionamentos de alguns dos autores apresentados por Lyons e Mastanduno. 

Nicholas Onuf adota uma abordagem que ele chama construtivista47. 
Nessa abordagem indivíduo e sociedade se construiriam reciprocamente, 
nenhum dos dois sendo anterior ao outro, e ambos existindo apenas em 
conjunto. Tal raciocínio pode ser aplicado tanto às comunidades políticas 
(Estados) quanto às comunidades supraestatais. Os feitos (deeds) individuais 
constituiriam as sociedades, e estas, por meio de regras (rules), balizariam 
esses feitos48. Para o autor, o fato da soberania estatal estar aparentemente 
perdendo coerência seria devido a recentes alterações nas regras de 
admissibilidade das intervenções internacionais. As alterações nessas regras 
seriam a expressão de uma mudança de proporções epocais, baseada na atual 
conduta dos indivíduos, expressando mudanças importantes na sociedade 
internacional. Onuf está longe de propor uma perda de centralidade dos 
Estados como atores relevantes na sociedade internacional – afinal, são eles 
que ligam os indivíduos à terra. Por outro lado, o que sustenta é que o bem 
comum, objeto último da intervenção internacional, deixa de ser 
responsabilidade exclusiva dos Estados, e passa a ser objeto também de 
instâncias que se pretendem superiores49. 

                                                      
45 LYONS & MASTANDUNO, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 15. 
46 LYONS & MASTANDUNO, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 15; livre-
tradução. 
47 No original, constructivism; livre-tradução. ONUF, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 
1995, p. 44. 
48 ONUF, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, pp. 44-5; livre- tradução dos termos 
originais. 
49 ONUF, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 58. 
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Um caminho semelhante ao de Onuf é o percorrido por Robert 
Jackson. Partindo de um ponto de vista mais ligado ao direito, Jackson 
pressupõe a existência e validade de uma lei internacional, e a partir desta 
define a soberania como sendo não apenas a prerrogativa estatal de 
autonomia, mas também o dever de respeito à autonomia alheia50. As 
diversas unidades estatais estariam assim obrigadas à coexistência segundo 
as leis da comunidade internacional. Porém, mais além dessa comunidade 
internacional formada pelos Estados e seus cidadãos, Jackson supõe a 
existência de uma comunidade da humanidade, da qual todo homem é 
membro independente de sua condição dentro de um Estado. Tal 
diferenciação é fundamental para compreender a legalidade e a legitimidade 
das intervenções internacionais. Atualmente, como os Estados e cidadãos é 
que são os portadores de direitos e deveres na comunidade internacional, 
Jackson julga moralmente necessário que se justifiquem as intervenções 
internacionais. Caso a comunidade internacional e a comunidade da 
humanidade coincidissem, os portadores de direitos e deveres seriam os 
seres humanos, e nesse caso a ausência de intervenção é que precisaria ser 
justificada51. Mais uma vez, porém agora de forma velada, aparece a 
concepção de que as intervenções internacionais se dão visando algum bem 
coletivo praticado em nome da humanidade. 

James Rosenau encara de frente a questão da atualidade ou 
inadequação do conceito de soberania, e tenta conciliar termos 
aparentemente contraditórios como a interdependência entre os Estados e 
sua autonomia52. O que esse autor propõe é que se deixe de lado a visão 
dicotômica de soberania versus intervenção, e que se adote no lugar a ideia 
de um continuum entre dois extremos, sem que um seja moralmente 
superior ao outro. Um desses extremos seria a soberania, esfera de 
autonomia estatal reconhecida pelos princípios da lei internacional. Nessa 
esfera fica vetada qualquer tentativa de intervenção internacional. O outro 
extremo seria o espaço da não soberania, na qual, não havendo autonomia 
exclusiva de nenhuma unidade, seriam possíveis intervenções segundo a lei 
internacional. Essa situação torna-se visível, segundo Rosenau, pela 
conduta dos Estados nas relações internacionais. Se tais condutas se 

                                                      
50 JACKSON, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, pp. 61-2. 
51 JACKSON, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 80. 
52 ROSENAU, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 195. 
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apresentam atualmente como mais inovadoras do que no passado, isso se 
deve ao fato de estarem expressando mudanças profundas nos sustentáculos 
da política mundial – resultado do fim da Guerra Fria e do colapso da União 
Soviética. Rosenau observa grandes transformações ocorrendo ao mesmo 
tempo nos três parâmetros centrais de toda ordem global: as estruturas 
totalizantes da política global, as estruturas de autoridade que ligam as 
coletividades e os cidadãos, e as habilidades dos cidadãos53. Como 
decorrência das transformações nesses três níveis o autor propõe um 
movimento, ao longo do continuum de soberania, em direção ao extremo da 
não soberania e da intervenção. Trata-se, segundo Rosenau, de um 
movimento irreversível. Mas também lhe parece pouco provável que o polo 
da não soberania seja plenamente atingível – ao menos em um futuro 
previsível. As apostas de Rosenau vão no sentido de uma nova ordem 
internacional caracterizada por uma constante tensão entre os dois polos, 
revelando-se numa disputa duradoura entre soberania e intervenção54. 

Com base nesses pontos principais Lyons e Mastanduno sugerem, a 
título de conclusão, que o conceito de soberania não pode, ao menos por 
enquanto, ser descartado. Eles retiram, dos ensaios exposto, quatro 
observações que lhes parecem fundamentais55. Em primeiro lugar, parece-
lhes que os constrangimentos à soberania estatal, apesar de sua longa história, 
tornam-se cada vez mais significativos na atualidade, dado o crescente 
processo de interdependência entre os Estados e o final da Guerra Fria. 
Segundo, tais constrangimentos à soberania estatal não diriam mais respeito 
somente à conduta externa dos Estados, mas também a questões internas 
como cidadãos, economia e território. Em terceiro lugar notam que a 
comunidade internacional desenvolveu forte presença institucional, ainda que 
lhe faltem recursos e capacidade organizacional para que possa constituir 
uma alternativa viável à sociedade de Estados soberanos. E, por último, 
dizem que a legitimidade da comunidade internacional continuará sendo 
questionada enquanto houver diferenças entre os interesses que ela deva 
representar – sendo mais marcantes, atualmente, as diferenças entre Norte e 
Sul do globo. Baseados nessas constatações, os autores propõem uma escala 
de justificações para a intervenção internacional, indo do realismo puro ao 

                                                      
53 ROSENAU, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, pp. 203-4. 
54 ROSENAU, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, pp. 225-7. 
55 LYONS & MASTANDUNO, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 252. 
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globalismo puro56. Eles não negam a possibilidade de que o sistema 
internacional esteja transitando da base para o topo dessa escala; mas afirmam 
que não se pode dizer que uma mudança irreversível já tenha se operado. 

Apesar das particularidades de cada um desses pontos de vista, 
parece possível agrupar todos sob um mesmo rótulo abrangente – 
“transicionistas”? -, já que para todos, grosso modo, é plausível a ideia de 
que a soberania estatal esteja sendo – ou possa vir a ser – substituída por 
normas internacionais vinculantes. Desse ponto de vista Stephen D. Krasner 
parece destoar dos demais autores do pós-Guerra Fria aqui visitados. Os 
próprios editores dos ensaios, Lyons e Mastanduno, parecem não ter dado 
atenção, ou terem considerado de menor importância, o fato de Krasner se 
posicionar diametralmente contra a ideia de uma ruptura com o conceito 
tradicional de soberania, ou mesmo de uma transição suave deste para um 
sistema internacional que justifique normativamente a intervenção 
internacional57. Segundo Krasner, se por um lado é verdade que o realismo 
não explica satisfatoriamente a intervenção, por outro lado também é verdade 
que as supostas mudanças da atualidade não são suficientes para descartá-lo. 

Krasner acredita que o realismo não tenha como foco de sua análise a 
não intervenção, e sim a autonomia58 estatal. Teorizar sobre restrições à 
intervenção iria, portanto, diretamente contra esse preceito. A saída 
encontrada pelos realistas parece ser o reconhecimento de que intervenções 
ocorrem na prática. Mas essa é uma saída duvidosa, na medida em que 
implica a aceitação de que as unidades soberanas – ou ao menos algumas 
delas – não são assim tão soberanas quanto o realismo gostaria. Para 
Krasner esse reconhecimento é um preço barato a ser pago pela prova 
empírica de que a autonomia estatal prevalece sobre o princípio da não 
intervenção. Essa prova o autor deriva da análise de várias realidades 
históricas: as questões religiosas (resolvidas pelo Tratado de Westfália), 
tratados de minorias (no século XIX e no primeiro pós-guerra), tratados 
anti- escravidão (no século XIX), e em outros estudos de caso. Em todos 
esses exemplos Krasner constata que os Estados mais poderosos impunham 
comportamentos (como a tolerância religiosa, ou o respeito às minorias 

                                                      
56 LYONS & MASTANDUNO, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995, p. 260 e segs. 
57 KRASNER, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 1995. 
58 No original, self-help; livre-tradução. KRASNER, in LYONS & MASTANDUNO (eds.), 
1995, p. 232. 
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nacionais) aos Estados mais fracos, mas reservavam para si e para seus 
pares uma autonomia absoluta nessas questões. Isso significa que a 
intervenção ocorre por interesses internos do Estado interventor, e não por 
fatores sistêmicos. Para Krasner isso é o suficiente para o reconhecimento 
de que a prática das relações internacionais permanece a mesma há séculos. 

Krasner desenvolve essas ideias em um estudo posterior, Sovereignty 

– organized hypocrisy59. Três pontos desse estudo merecem destaque. 
Inicialmente, o autor distingue quatro acepções diferentes do termo 
soberania: soberania legal internacional (international legal sovereignty – o 
reconhecimento mútuo de independência jurídica por parte das unidades do 
sistema internacional), soberania de Westfália (Westphalian sovereignty – a 
exclusão dos atores externos das estruturas de autoridade de determinado 
território), soberania doméstica (domestic sovereignty – a capacidade de 
controle interno), e soberania de interdependência (interdependence 

sovereignty – o controle do fluxo de bens, pessoas, ideias, etc. nas 
fronteiras). Embora Krasner trate especificamente da soberania em suas 
duas primeiras acepções, deixa claro que a vantagem dessa divisão é 
distinguir entre diferentes modalidades de poder soberano, e que o 
enfraquecimento de um tipo de soberania não significa necessariamente o 
enfraquecimento dos demais60. 

Em segundo lugar Krasner distingue entre uma lógica das 
consequências e uma lógica da adequação, ou seja, entre ações que se pautam 
pelos resultados esperados, ou pela adequação da conduta às regras do jogo e 
ao papel que o ator ocupa61. Krasner foca seu trabalho no papel dos 
governantes enquanto atores que buscam o poder e que, uma vez alcançado 
esse objetivo, buscam a segurança, a prosperidade e os valores morais de quem 
o apoia – seja o povo ou uma guarda pessoal restrita. Desse ponto de vista 
Krasner sugere que os governantes atuam segundo a lógica das consequências, 
respeitando ou não a soberania alheia conforme seus próprios interesses. 

Em último lugar convém citar que, embora Krasner se proponha a 
analisar a vida social de uma perspectiva orientada por atores, sua proposta 
também é adequada a uma perspectiva sociológica, isto é, ao ponto de vista 
                                                      
59 KRASNER, 1999. 
60 Livre-tradução dos termos. KRASNER, 1999, pp. 3-5 e pp. 9-25. 
61 No original, logic of consequences e logic of appropriateness (livre- tradução). 
KRASNER, 1999, pp. 5-7. 
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das instituições e das normas compartilhadas. O que o autor sugere é que 
sua interpretação do modelo de Westfália, ainda que se caracterize por um 
baixo grau de institucionalização (isto é, de conformidade entre as normas e 
os comportamentos), conta com um elevado grau de persistência das 
normas em condições cambiantes. Assim a conduta interessada dos atores 
coexistiria com normas duradouras de convívio internacional – ainda que 
estas últimas nem sempre sejam respeitadas pela primeira62. 

Em suma, Krasner nega qualquer diferença fundamental entre a 
atualidade das relações internacionais e seu passado. A não intervenção 
teria sido sempre um princípio aceito, mas invariavelmente transgredido, 
pois o grau de institucionalização das normas depende do poder e dos 
interesses dos governantes. Quando defrontados com novos problemas, 
estes simplesmente criariam regras novas. Assim o modelo de Westfália, 
em vigência tanto na atualidade quanto nos últimos séculos, seria um 
exemplo do que Krasner chama de hipocrisia organizada63. 

Parece, em retrospectiva, que o tema da soberania está longe de ser 
descartado do rol de preocupações das Relações Internacionais 
contemporâneas. Ora resgatada, ora condenada, a soberania estatal 
permanece no centro da discussão, e em seu cerne continua vivo o jogo de 
acomodações entre direito e coerção. Com essas constatações em vista o 
próximo capítulo tentará trazer à tona a problemática da intervenção, que é 
o reverso da moeda da soberania. O capítulo será centrado, mais 
especificamente, em um tipo peculiar de intervenção internacional: aquela 
que é exercida tendo como pretexto preocupações ambientais. Esse é um 
passo necessário para que seja possível, em seguida, pensar acerca de um 
eventual posicionamento brasileiro com respeito à Amazônia. 

                                                      
62 KRASNER, 1999, p 58 e segs. 
63 No original, organized hypocrisy; livre-tradução. KRASNER, 1999. 
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CAPÍTULO 2 
 

DA INTERVENÇÃO AMBIENTAL  
À INGERÊNCIA ECOPOLÍTICA 

Se por um lado não se obteve até aqui nenhuma conclusão definitiva 
a respeito do conceito de soberania, por outro lado espera-se ter apresentado 
um panorama elucidativo de uma tensão interna constitutiva desse conceito. 
Tal tensão, entre os polos do direito e da coerção, reaparece na questão da 
intervenção internacional. Se a soberania estatal for considerada como 
sendo a esfera de validade do direito de um Estado, a intervenção aparece 
como um direito que se pretende superior ao do Estado; se a soberania for 
considerada como a esfera onde o Estado exerce sua capacidade de coerção, 
a intervenção toma a forma de uma força real externa superior à estatal. Em 
ambos os casos a intervenção constitui uma forma de antítese da soberania, 
de uma modalidade que age sobre o Estado especificamente a partir de seu 
exterior. A afronta que a intervenção apresenta à soberania estatal é clara: 
pressupõe sempre a existência de uma instância superior ao Estado, seja na 
forma de uma maior eficácia no uso da coerção, seja na forma de uma 
ordem normativa que se pretende última e mais abrangente. 

A problemática da intervenção internacional é trazida à tona 
juntamente com a emergente questão ambiental. Este é o enfoque elegido 
por este trabalho para tratar da primeira. O presente capítulo deverá ocupar-
se, portanto, da intervenção ambiental propriamente dita, de suas formas e 
de suas implicações para o sistema internacional. Antes, entretanto, é 
necessário falar mais especificamente sobre o meio ambiente, e de sua 
escolha como objeto deste trabalho. Também é necessário justificar essa 
escolha, e provar que ela é no mínimo tão boa quanto qualquer outra 
possível para tratar dos temas da soberania e da intervenção. Deverá ficar 
claro que a questão ambiental, em toda sua complexidade, se presta a 
trabalhar a temática da intervenção versus a soberania estatal, e que ao 
mesmo tempo serve como modelo para o entendimento dessa dicotomia em 
outros campos, como os direitos humanos e a segurança global – para citar 
apenas os de maior destaque. 




