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Não asseguraremos a paz no mundo se a organizarmos segundo o que a divide 
 
�Cientista político britânico, de origens romenas que, primeiro, fez uma 

aplicação dos modelos funcionalistas ao fenómeno da integração internacional, 

em 1943, ao considerar negativo o modelo de integração da Sociedade das 

Nações, defendendo a criação de uma rede de organizações internacionais, com 

vocação técnica e com um objectivo utilitário, tendo em vista a realização de 

tarefas concretas e necessárias.  

�Tudo em nome da velha ideia, segundo a qual são as funções que determinam 

os seus órgãos apropriados, nomeadamente um instrumento executivo adaptado 

à sua actividade própria. Até porque a maior parte das funções poderão ser 

organizadas com o consenso dos governos nacionais mais interessados. 

�Invocando o cepticismo entusiasta do fundador do conservadorismo, EDMUND 

BURKE, segundo o qual o governo é uma tarefa prática, livrando-se de formas 

constitucionais para prazer dos visionários, aconselhava que, finda a guerra,  a 

manutenção da paz não deveria assentar em grandes instituições supranacionais, 

mas através da cooperação dos Estados, no sentido da realização de objectivos 

bem concretos, respondendo a necessidades económicas e sociais. Até porque 

não asseguraremos a paz no mundo se a organizarmos segundo o que a divide, 

pelo que os elementos de um sistema funcional poderiam começar a sua 

actividade sem autoridade política geral. Um objectivo pragmático seria o 

único mobilizador, apesar de poder também constituir um ponto de partida para 

posteriores projectos, já mais ambiciosos.  

�Em nome da conciliação de interesses comuns pretendia ajustar a liberdade 

nacional à organização internacional. A ideia acabou por influenciar a 

modelação do próprio sistema da ONU e, depois, serviu de inspiração a JEAN 

MONNET para o lançamento do projecto europeu. 
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