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C@rtas dos leitores 
 
 

 
Sobre o “Consenso de Washington” 
 
 Vem a calhar, neste momento em que continuidade e mudança se sobrepõem no 
cenário político e econômico da América Latina, o artigo do colunista Leonardo César Ramos 
na última edição deste periódico (“América Latina 2003: Post Tenebras Lux”, publicado na 
edição nº 09 do Debatedouro). Analisando a atual vaga de expectativas e incertezas quanto 
aos rumos que a política econômica do continente (e do Brasil em especial) deverá tomar a 
partir de agora, Leonardo Ramos interpreta a tal “vontade de mudança” - expressa na eleição 
de lideranças tradicionalmente esquerdistas em eleições latino-americanas - como resultado 
do fracasso do receituário contido no “Consenso de Washington”. Tal receituário, na opinião do 
referido colunista, não teria trazido o desenvolvimento e a justiça social há tanto tempo 
desejados pelos povos que habitam ao sul do Rio Grande, os quais, cansados de esperar, 
teriam agora (finalmente) abraçado lideranças verdadeiramente populares e desejosas de 
promover as transformações necessárias. 
 
 Porém, na condição de estudantes de Ciências Sociais, cumpre-nos questionar se a 
relação causa-efeito apontada por Leonardo Ramos corre na direção que ele aponta ou se há 
explicações alternativas para o que se tem observado nas últimas eleições do continente. 
Primeiro, devemos - resumidamente - esclarecer o que está contido no tão criticado quanto 
mal-compreendido receituário do “Consenso de Washington”. Prega este receituário, dentre 
diversos outros princípios, que: (i) o mercado, com todas as suas imperfeições (e são 
muitas!), é um alocador de recursos muito mais eficiente do que o Estado na grande maioria 
dos casos; e (ii) o Estado, para funcionar bem, precisa restringir sua atuação às áreas onde 
realmente se faz necessário e em que pode atuar de forma eficaz (aplicação da justiça e 
provimento de bens públicos, p. ex.), concentrando seus recursos (sempre escassos, 
estejamos nós no Brasil ou na Suécia) em poucas atividades de forma a desempenhá-las 
corretamente. Destes dois princípios basilares derivam diversas medidas concretas (como 
privatização, abertura comercial, desregulamentação do setor financeiro, etc.) que, em seu 
conjunto, constituem o tal “Consenso de Washington”. Explicado o conceito, dois 
questionamentos saltam à vista: (i) em que medida os princípios acima descritos foram 
realmente transformados em medidas concretas na América Latina da década de 90? e (ii) 
terá sido a implementação destas medidas concretas a causa maior do fraco desempenho 
econômico do continente nos últimos anos? 
 
 Quanto à primeira questão, o estudo da história recente do Brasil e de seus colegas 
latino-americanos sugere que a política econômica destes países, desde 1990, tem abraçado 
apenas parcialmente (e por vezes também incorretamente) as medidas defendidas no 
“Consenso de Washington”. Basta olhar para dois indicadores brasileiros: a presença do 
Estado na economia e o grau de internacionalização desta última. Um Estado que absorve 
quase 40% de toda a riqueza produzida no país dificilmente pode ser classificado como 
“Estado mínimo” ou “neoliberal”. É, antes, um Estado ineficiente, que desperdiça boa parte 
(senão mesmo a maior parte) dos recursos que arrecada com tarefas que poderiam ser 
deixadas a cargo dos agentes econômicos privados e que, ao mesmo tempo, não consegue 
prover à sociedade, de forma eficiente, os bens públicos que deveria fornecer (e que - estes 
sim - não podem ser deixados ao sabor do mercado). Ineficiência, má administração e 
corrupção nada têm a ver com o receituário do “Consenso de Washington” - são flagelos que 
podem conviver tanto com um Estado de cunho liberal quanto socializante. O outro indicador - 
grau de internacionalização de nossa economia - é igualmente revelador da balela tão 
decantada sobre a adoção de um modelo ortodoxo, pois estamos entre as economias mais 
fechadas do mundo - e não apenas do ponto de vista comercial (participação das 
importações/exportações no PIB), mas também no que diz respeito à nossa inserção nas 
cadeias produtivas globais, cada vez mais fragmentadas por inúmeros países. Óbvio que 
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somos menos fechados hoje do que há 12 anos, mas a abertura levada a cabo neste meio-
tempo nem de longe nos permite afirmar que abraçamos um “modelo ortodoxo”. 
 
 Passemos à segunda questão. As observações acima - naturalmente em gradações 
diferentes - poderiam ser repetidas para quase todos os demais países latino-americanos, com 
as felizes exceções do México e do Chile, únicos que podem reivindicar ter adotado um modelo 
econômico mais ou menos semelhante ao defendido no “Consenso de Washington”. Não por 
acaso, estes dois países lograram, na última década, avançar um bocado em termos de justiça 
social e desenvolvimento econômico. O PIB mexicano cresceu a taxas constantes e invejáveis 
nos anos 90, enquanto o Chile - como o próprio Leonardo Ramos aponta - é uma ilha de 
estabilidade em meio a uma vizinhança turbulenta e assustadora. Será o crescimento 
mexicano resultado de sua suposta “anexação” pelos Estados Unidos, formalizada no Nafta? 
Será a estabilidade chilena fruto de sua abertura comercial, que impulsionou o grau de 
integração da economia daquele país à economia global? 
 
 Em face de tal análise, será que ainda podemos culpar o “Consenso de Washington” 
pelo nosso fracasso em superar o subdesenvolvimento? Não seriam outros os vilões? A própria 
idéia de que há alternativas viáveis ao receituário acima aludido parece desmentida pelo atual 
governo brasileiro, o qual, tocado por um lampejo de racionalidade e bom-senso desde as 
eleições passadas, parece ter descoberto que os princípios mais elementares que regem a vida 
de qualquer dona-de-casa também se aplicam a uma nação: condicionar as despesas às 
receitas, poupar e trabalhar duro. O “Consenso de Washington” virou vítima fácil daqueles que 
evitam olhar para si próprios e ver onde estão errando. Ouçamos Margareth Tatcher, a dama-
de-ferro que salvou a economia inglesa da estagnação nos anos 80: “Não existe alternativa”. 
 
 
Thiago Veiga Marzagão 
Brasília-DF 
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Editorial 
AAllgguummaass  nnoottaass  ssoobbrree  aa  ccrriissee  nnaa  

VVeenneezzuueellaa  
 
Para fazer uso de um termo típico do 

ecumênico povo baiano, o “bicho tá pegando” 
na Venezuela. Há mais de 50 dias que os 
trabalhadores petrolíferos em greve fazem eco 
às reivindicações da crescente oposição 
chavista, levando o país à paralisação quase 
total. A oposição aspira à convocação de 
eleições antecipadas e, portanto, a retirada do 
presidente Hugo Chávez do poder. Chávez, 
que já sofrera uma malfadada tentativa de 
golpe de Estado em 2002 – tendo sido 
reconduzido ao assento presidencial no dia 
seguinte ao evento -, tem sido pressionado 
para adiantar a consulta eleitoral que 
originalmente tomaria lugar em agosto e, 
portanto, a abrir mão imediatamente do 
controle do país. Em sua defesa, o presidente 
venezuelano acusa uma pequena elite de 
comandar os movimentos da oposição, 
amparada pelos meios de comunicação e de 
formação de opinião da Venezuela. Por mais, 
não se faz árduo constatar que, sendo o 
petróleo refinado o principal produto de 
exportação deste membro da OPEP (o quinto 
maior produtor do globo), a greve dos 
petroleiros atravancou não somente a frágil 
economia, mas também qualquer condição 
mínima de governabilidade no país. A ver, a 
paralisação geral que acomete as atividades 
produtiva e comercial e os seguidos confrontos 
populares entre manifestantes, simpatizantes 
de Chávez e policiais.    
 

Instabilidade, todavia, não é palavra 
nova no léxico venezuelano. Desde que 
assumira uma Venezuela em crise de 
identidade, o presidente angariou tanto 
amores quanto ódios, tendo sobrevivido a 
outras ondas de insurreição como a que ora se 
posta em sua tentativa de patrocinar uma 
“revolução” na sua república bolivariana. Sem 
apelarmos para a utilização de maniqueísmos 
reducionistas, por um lado há um presidente 
que transita com habilidade entre tentativas 
de introdução de uma democracia participativa 
e a clara supressão democrática e por outro 
uma oposição que não hesita em sacrificar o 
país e ameaçar a institucionalidade própria da 
democracia. No que tange às negociações 

políticas domésticas, as 
concessões têm sido ínfimas 
e, como já alertara o 
hebdomadário The Economist, 
quaisquer dos lados que 
vença a queda de braço 
política, a Venezuela já terá 
perdido.  
 
 Os parceiros políticos e comerciais da 
Venezuela - ou mesmo aqueles mais 
preocupados com os desdobramentos que da 
crise emanarão - têm manifestado sua 
preocupação com a crise e buscado articular 
esforços internacionais para contorná-la. De 
Lula a Koffi Annan, Chávez vem pescando 
apoio internacional para garantir a 
manutenção da constitucionalidade no país e, 
destarte, garantir-se no poder. O presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva colaborou para a 
articulação de um grupo de Amigos da 
Venezuela, o secretário-geral da OEA César 
Gavíria tem buscado servir de elo entre as 
partes e até mesmo o ex-presidente norte-
americano Jimmy Carter – recém-laureado 
com o Nobel da Paz por seus esforços 
diplomáticos na solução de conflitos armados e 
promoção de uma cultura internacional de 
democracia e direitos humanos – deu o ar da 
graça em Caracas. 
 
 Espera-se que nesta quinta-feira, 23 
de janeiro, um milhão de populares pró-
chavistas tomem as ruas de Caracas para 
garantir apoio à manutenção do presidente no 
poder.   
 

No que tange às implicações 
internacionais da crise venezuelana, 
procedamos algumas notas, que embora não 
esgotem o tema e sejam vertentes setoriais do 
problema, podem lançar uma luz sobre o 
mesmo: 
 
1) Lula e sua política externa 
 

O presidente Lula, inaugurando 
verdadeiramente sua gestão em política 
externa, tem empreendido esforços reais para 
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colaborar com a resolução da crise 
venezuelana. Aproveitou-se de suas boas 
relações com o controverso presidente 
venezuelano e do momento de euforia 
internacional com sua vitória nas urnas para 
arregimentar-se como liderança regional. 
Convocou outros países a constituírem um 
Grupo de Amigos da Venezuela (que nos 
remonta ao Grupo de Contadora) que 
procurasse mediar a questão. 

 
O novo presidente brasileiro havia, 

mesmo antes de sua posse, enviado seu 
assessor internacional, o Professor Marco 
Aurélio Garcia, a Caracas para sondar o 
desenvolvimento da crise de perto. Garcia 
solicitou, ainda via governo FHC, o envio de 
gasolina ao país para provisões emergenciais e 
para atenuar as conseqüências da greve. A 
oposição chiou, afirmando que o Brasil estaria 
intervindo nos assuntos domésticos 
venezuelanos e tentando constituir uma 
hegemonia regional no sub-continente. Chávez 
discordou e disse, obviamente, que a ajuda do 
Brasil era bem-vinda. O Itamaraty não gostou 
da participação de Garcia na crise, acreditando 
que a política externa lulista pode estar sendo 
gestada de dentro do Palácio do Planalto por 
um “amador”, mas, de todo, pode-se concluir 
que a ajuda brasileira, ao enviar gasolina 
refinada, estava mais revestida de reforço dos 
laços entre os países (que historicamente já 
foram de afastamento) feito em um momento 
de crise iminente do que da intenção explícita 
de fomentar a intriga ou minar os esforços dos 
grevistas, remontando um estilo de fazer 
política externa típico das superpotências na 
Guerra Fria.   

 
Ademais, pode-se induzir que Lula tem 

afirmado suas relações regionais como 
prioritárias na agenda internacional brasileira, 
embora não o tenha feito em detrimento de 
outras relações. Outros presidentes já o 
fizeram e mesmo o predecessor Fernando 
Henrique Cardoso afirmou reiteradas vezes 
que o Mercosul era o projeto de inserção 
internacional prioritário do Brasil. Ainda, a 
convocação da cúpula de presidentes sul-
americanos em setembro de 2000, em 
Brasília, demonstrou que seu governo estava 
disposto a reforçar a liderança natural a qual é 
atribuída ao Brasil no contexto sub-regional. 
Podemos ainda recordar dos esforços de 
mediação investidos por FHC e seu chanceler 
Lampreia no conflito lindeiro entre Peru e 
Equador, em 1995. Lula parece disposto a 
aprofundar este processo de reforço da 
liderança sub-continental e, para tal fim, a 
participação ativa na crise na Venezuela, 
trazendo pólos antagônicos para o Grupo de 
Amigos, constitui um passo fundamental e 

bem calculado. A veste esquerdista do 
presidente, o passado de lutas sociais do 
Partido dos Trabalhadores, a euforia provocada 
por sua vitória, sua liderança carismática e a 
atual conjuntura econômica e social da 
América Latina colaboram para a legitimação 
do Brasil como catalisador e interlocutor 
privilegiado dos interesses 
desenvolvimentistas junto, por exemplo, ao 
comando político do sistema financeiro 
internacional. A porvindoura reunião de Davos 
poderá comprovar a tese que este é um lócus 
que Lula pretende e tem condições de ocupar.   
  
2) A Organização dos Estados Americanos 
(OEA) 
 
 A participação da Organização dos 
Estados Americanos na mediação da crise 
gerada pela greve venezuelana evidencia tanto 
a premência de trazer respaldo internacional e 
neutralidade política nas negociações, em 
função da carência de confiança entre as 
partes, quanto reforça a percepção quanto ao 
decrescente peso político da Organização nos 
assuntos continentais nos últimos anos.  

A OEA que, nos já ditos românticos 
tempos da Guerra Fria e mesmo no início dos 
anos 1990, ocupara lugar de destaque nos 
assuntos americanos, há algum tempo padece 
esquecida e com peso político irrelevante, 
incapaz de servir de fórum político para 
resolução dos flagelos hemisféricos. A 
gestação da ALCA relativamente fora do 
âmbito da Organização e a insolvência da 
situação política da Colômbia frente ao 
narcotráfico, por exemplo, tornam evidente 
que o projeto de integração política logrado 
pela Carta de Bogotá não passa de mero 
formalismo imêmore em um passado recente. 

Contemporizando, o envolvimento da 
OEA na Venezuela constitui um esforço de seu 
secretário-geral, o colombiano César Gavíria, 
em trazer novamente a organização regional 
para o centro da solução de controvérsias do 
continente e para consolidá-la como um 
sustentáculo político de facto da manutenção 
da democracia nos países americanos. Gavíria, 
aceito pelas duas partes litigantes na crise 
como um interlocutor isento, tem à frente o 
desafio de prezar pela manutenção da 
democracia através dos dispositivos legais os 
quais a OEA possui em seu arcabouço jurídico, 
alavancar uma solução política através da 
conciliação de interesses entre os diversos 
segmentos envolvidos na questão 
(governistas, opositores, um grupo de amigos 
estrangeiros heterogêneo, etc)      
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3) A insustentável leveza da democracia 
latino-americana 
 

Tem sido comum, nos últimos anos, a 
reverberação da intelectualidade latino-
americana quanto ao sucesso do processo de 
redemocratização conduzido na América 
Latina, sobretudo a partir de meados dos anos 
1980. De fato, à exceção de Cuba, todos os 
países latino-americanos realizaram desde 
então ao menos dois processos eleitorais 
nacionais com o rigor institucional esperado. 
Na onda da redemocratização, a própria OEA 
criou mecanismos multilaterais cogentes de 
manutenção do regime democrático que 
gerassem coibições internacionais morais e 
materiais para a supressão da democracia e, 
no mesmo rastro, o Mercosul fundou sua 
cláusula democrática.   

Entretanto, especialmente digna de 
nota é a constatação quanto à fragilidade 
destas juvenis democracias frente a 
turbulências econômicas e sociais mais 
violentas. Exemplos empíricos citamos alguns: 
Paraguai por duas vezes na década de 90, a 
crise de representatividade política na 
Argentina em 2001, a tentativa de golpe na 
Venezuela, dentre outros mais ou menos 
velados.  

 

Em democracias representativas sem 
justiça social e cidadania, é bastante típico 
que, uma vez que o processo democrático 
tenha sido percebido como natural e inercial, o 
mesmo seja encarado como um luxo caro à 
sociedade, visto que as insatisfações advindas 
das contradições sociais ou de gerência infeliz 
dos recursos macro-econômicos sobrepõem-se 
à aspiração de manutenção do Estado de 
Direito, da constitucionalidade e das liberdades 
típicas e motivadoras de uma democracia. Em 
outras palavras, a insustentabilidade 
econômica e suas mazelas sociais são 
suficientes para que a sociedade e suas elites 
pensem numa lógica de trade-off e opte pela 
supressão temporária da democracia em prol 
do que prognostiquem ser um melhor 
gerenciamento da economia nacional.   

A situação que ora desenrola-se na 
Venezuela de Chávez é razoavelmente 
emblemática desta dualidade - entre a 
democracia e o desenvolvimento -, temática 
esta que permeia o pensamento político e 
econômico na América Latina nos dias que 
correm. 
 
 
***********************************

NOTAS DA EDITORIA: 

1. Escreva para Seção Cartas de O Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os 
artigos desta edição, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de ou para os endereços 
eletrônicos de nossos articulistas. As melhores 
mensagens serão publicadas e colocadas em 
discussão com outros leitores na próxima edição. 

2. Escreva artigos para O Debatedouro 
 
Se tiver interesse em publicar um artigo em O 
Debatedouro, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de explicitando qual a sua 
área de interesse/atuação e a pertinência do artigo. 
As melhores propostas poderão ser publicadas em O 
Debatedouro. Os artigos deverão conter entre 5000 
e 7000 caracteres. 
  
3. Visite nossa página e conheça as edições 
anteriores: 
 
Acesse http://pagina.de/odebatedouro e conheça as 
nove primeiras edições d’ O Debatedouro e a edição 
especial. 
 
4. Errata 
 
Erramos: o título da coluna CONTRA A MARÉ de 
Leonardo César Ramos na 9a edição deveria ser 
“América Latina: Post Tenebras Lux”, e não 
“América Latina: Pax Tenebras Lux”, tal qual foi 
veiculado. 
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ZZêênniittee de uma nova eerraa: 
O BBrraassiill de LLuullaa (Parte IIII) 
 

Próximo do fim do 
primeiro mês do governo 
Lula, esta coluna, dobrado o 
intervalo de tempo abordado 
em sua edição da semana 
passada, retoma sua análise 
pregressa. Abordei na 9a 
edição de O DEBATEDOURO 
"uma série inicial de 
questionamentos centrados 
no trabalho do 
novo Executivo 

federal, 
analisando sua conformação 
política (que será retomada, 
sob outro enfoque, no próximo 
artigo), os desafios a ele 
antepostos e as decorrências de 
seu discurso e sua breve 
prática nesses 10 primeiros dias 
de governo". Chega o tempo, 
enfim, de nos determos sobre 
"...as relações do Executivo 
federal com os demais poderes 
da República, bem como as 
relações exteriores do estado 
brasileiro", sem qualquer 
pretensão futurológica 
apressada.  

 
Nos detenhamos, 

inicialmente, sobre as relações 
do governo Lula com o 
Legislativo nesses primeiros 20 
dias. Um governo ainda 
minoritário no Congresso, é de 
se esperar, despenderá boa 
parte de suas energias na 
construção de "correias 
transmissoras" confiáveis para 
a aprovação de seus projetos - 
não implicando isso uma 
necessária incursão por práticas fisiologistas. 
Não foi outra a atitude tomada pelo governo 
Lula, seguido pelo PT, partido governista. 
Inicialmente, buscou-se evitar a construção de 
uma aliança PSDB-PFL-PMDB, a qual poderia 
fazer naufragar a candidatura de João Paulo 
Cunha (PT) para a Presidência da Câmara 
Federal. O PT cortejou, então, o PMDB, que 
entendeu esse gesto como um aceno favorável 
à cessão de cargos no primeiro escalão federal 
(Ministérios e Secretarias). Não foi este o caso, 
redundando na não formalização de uma 
aliança entre os dois partidos. Feitas as 

contas, o PT percebeu que o apoio do PMDB 
poderia ser dispensado para a eleição de João 
Paulo Cunha na Câmara, visto que PFL e PSDB 
inclinaram-se com vistas a manter a tradição 
congressual de eleger para sua presidência de 
suas casas um nome do partido majoritário 
(em contrapartida, esperando que a divisão de 
cadeiras no Congresso se refletisse na 
distribuição dos cargos na Mesa Diretiva do 
mesmo).  

 
O PT, assim, 

investiu na Presidência do 
Senado, a qual caberia ao 
PMDB, mantida a tradição. 
Uma cisão clara 
manifestou-se no seio do 
PMDB - os setores do 
partido que apoiaram o 
governo FHC e a 
candidatura de José Serra 

inclinaram-se 
favoravelmente ao nome do 
senador Renan Calheiros 
(ex-Ministro da Justiça de 
FHC). Outra facção, dita 
dissidente, por sua vez, 
apoiou o nome do ex-
presidente José Sarney 
(próximo de Lula e, nos 
últimos meses de FHC, um 
ferrenho opositor deste). O 
PT adotou uma política de 
"dividir para governar", 
cortejando a facção 
dissidente. A tensão interna 
no PMDB atingiu níveis 
consideráveis, suscitando 
especulações as mais 
diversas, inclusive 
referentes a uma divisão 
formal do PMDB. Surge daí 

nosso primeiro questionamento: a adoção de 
tal política seria uma atitude prudente, tendo 
em vista que durante mais 3 anos e 11 meses 
o governo Lula terá que buscar respaldo 
legislativo para aprovação de suas medidas? O 
benefício de ter na presidência das duas casas 
do Congresso dois nomes "de confiança" 
valeria o custo de relações solapadas com um 
dos principais partidos do Congresso? O 
governo limitaria seu escopo de ação ao 
PMDB? Paira a suspeita de que o governo 
estaria a fazer o mesmo com o PSDB, 
cortejando seus governadores (obviamente 
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internacionais 

financeiros a promessa 
de austeridade fiscal, 

metas de inflação 
declinantes e terreno 

seguro para 
investimentos externos, 

ao mesmo tempo 
convivendo com a dura 
oratória que cobra uma 

ordem internacional 
mais justa, voltada para 

o desenvolvimento, 
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populações latino-
americanas por 
mudança social 

relevante?” 
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mais suscetíveis à flexibilidade e a uma 
articulação mais azeitada pelo governo, tendo 
em vista a corrente querela das dívidas 
estaduais para com a União) em oposição ao 
chamado "grupo paulista", até agora 
predominante na legenda. 

 
 Em seguida, abordemos o chamado 
"ciclo das reformas". Reformas - política, 
administrativa, previdenciária, trabalhista, 
tributária - que foram um dos carros-chefes 
das duas eleições de FHC e que, incompletas 
parcial ou totalmente, tornaram-se pedra-de-
toque do governo Lula. Assistimos a um 
vendaval de declarações a respeito do assunto, 
conquanto poucos fatos tenham se seguido a 
estes. Notadamente, podemos perceber que a 
primazia (temporal) das reformas caberá à 
reforma da Previdência, sobre a qual muito se 
falou (e se desmentiu em seguida). Ricardo 
Berzoini, Ministro da Previdência, defendeu 
seguidamente uma Previdência unificada (uma 
das bandeiras de campanha de Lula) para, em 
seguida às manifestações contrárias de setores 
hoje detentores de "tratamento diferenciado" 
(sic) - militares, servidores do Executivo, 
Legislativo e Judiciário -, afirmar que o 
governo manteria nas reformas tal 
"tratamento", nos termos arrolados na 
Constituição Federal. Nosso segundo 
questionamento provém das declarações do 
ministro: será possível fazer uma reforma 
satisfatória (no sentido de que solucione o 
déficit de caixa da Previdência, ao mesmo 
tempo garantindo aposentadorias 
minimamente dignas para a população) com a 
manutenção desse tipo de "tratamento"? 
Ainda, feitas concessões a estes grupos de 
pressão, quais seriam as alternativas para 
converter o déficit previdenciário em um 
sistema não-deficitário e socialmente 
satisfatório (afinal, a grande bandeira do 
governo Lula é a da mudança social)? 
  
 Quanto às demais reformas, avento 
que não seja politicamente interessante para o 
governo Lula levar a cabo imediatamente uma 
reforma tributária. Esta poderia trazer dois 
corolários indesejáveis no curto prazo: redução 
da "fatia" que caberia à União (medida 
contraproducente num ano de Orçamento já 
reduzido) e problemas com os Estados, já 
curvados pela herança das gestões anteriores 
e cada vez mais temerosos de problemas com 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal reforma, 
sendo feita posteriormente, poderia trazer 
dividendos ao governo federal (por exemplo, 
maiores concessões por parte dos estados no 
escopo da reforma). De qualquer forma, o 
espírito "participativista" do novo governo (a  
maior permeabilidade que este parece ter em 
relação às demandas de grupos de pressão) 

indica que haverá extensivos debates antes 
que esta reforma seja levada a cabo, o mesmo 
podendo ser dito quanto às demais - exceção 
feita à reforma administrativa, praticamente 
concluída por FHC. Dignas de nota são a 
aparente timidez com que o governo aborda a 
reforma política, provavelmente dado suas 
correntes tentativas de articulação no 
Congresso, bem como o teor das declarações 
do Ministro do Trabalho Jacques Wagner em 
direção de certa "flexibilização" das relações 
empregatícias (tais quais o fim da multa de 
40% do FGTS que pagam os empregadores 
quando ocorre uma demissão), surpreendendo 
aqueles que esperavam um arrefecimento de 
tais iniciativas com Lula no poder. 
 
 Sem deixar de me referir brevemente 
às relações entre o novo governo e o Judiciário 
(Lula está para nomear 4 dos ministros do STJ 
dentro em breve e, no momento, o governo 
busca se articular com os servidores desse 
poder para lograr consenso quanto à reforma 
da Previdência), passemos à análise da 
nascedoura Política Externa Brasileira (PEB) 
sob a égide do governo Lula. Não repetirei 
aqui os argumentos arrolados por Filipe Nasser 
e Guilherme Casarões em suas colunas da 
edição passada de O DEBATEDOURO. Buscarei 
elucidar outras dimensões do fenômeno, a 
despeito do nosso limitado montante de fatos 
disponíveis para análise. Lula, em seu discurso 
de posse, afirmara ser chegada "a hora de o 
Brasil ocupar seu lugar entre as nações". 
Menções foram feitas à importância do 
Mercosul ("fundamental" para o novo governo) 
bem como ao papel do país na América Latina 
e a alianças, que seriam desejáveis, com 
China, Rússia, Índia e África do Sul - nações 
em desenvolvimento que poderiam ser, grosso 
modo, qualificadas como "potências médias" 
no atual contexto internacional. O papel das 
instituições internacionais também mereceu 
cuidadosa menção, relacionando-o com a 
promoção do desenvolvimento.  

 
Muito pouco do que foi dito (até pelo 

curto intervalo de tempo) pôde ser verificado 
no plano dos fatos, com a notável exceção da 
atuação brasileira na crise venezuelana. Esta 
suscitou, por um lado, questionamentos 
referentes à condução da PEB - quem seria o 
agente "focal", o presidente, o chanceler e o 
Itamaraty, o Assessor para Assuntos 
Internacionais da Presidência e homem de 
confiança de Lula, Marco Aurélio Garcia? No 
momento, o que podemos inferir é que haverá 
uma condução "colegiada" da PEB, 
capitaneada pelo Presidente, mas não decidida 
solitariamente por este, nem focada 
exclusivamente em sua figura, e condizente 
com as respectivas competências. Foi Lula, 
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assessorado por Marco Aurélio, quem pediu a 
FHC que enviasse o auxílio-petróleo ao 
governo venezuelano, dias antes da posse. Foi 
Celso Amorim quem negociou a formação do 
grupo de "Amigos da Venezuela" e por aí 
adiante. O governo brasileiro certamente 
adotou ações condizentes com princípios 
basilares de sua Política Externa, quais sejam 
o respeito à soberania alheia e ao Direito 
Internacional, buscando uma saída multilateral 
e consensuada, tendo por referências tanto o 
povo venezuelano quanto as instituições 
daquele país e do sistema internacional (no 
caso, OEA e ONU), na direção já apontada 
anteriormente pelos colunistas supracitados na 
9a edição de O DEBATEDOURO.  

 
Do relacionamento do Brasil com 

outras nações e organismos internacionais 
podemos retirar nossos terceiro e quarto 
questionamentos do presente artigo (e últimos 
de nossa série). O terceiro questionamento: 
seriam realmente desejáveis alianças com os 
países citados por Lula (e não somente por 
ele, por todos os demais candidatos à 
Presidência ao longo da campanha, como 
evidenciado em editorial pregresso de 
Dawisson Lopes para o mesmo O 
DEBATEDOURO), no sentido de criar 
relacionamentos de complementaridade e 
suplementaridade com nossa economia, 
tecnologia etc.? O que poderemos auferir, por 
exemplo, de um relacionamento mais próximo 
com a China na esfera agrícola? Ou com a 
Rússia, excetuado o setor militar? A Índia 
poderá nos prover produtos, serviços ou 
conhecimento que não possuímos e vice-
versa? Por que a menção à África do Sul e a 
obliteração de nações africanas que nos são 
mais próximas, geográfica, cultural ou 
economicamente? Ainda, qual será a 
articulação entre essas "alianças estratégicas" 
na esfera bilateral e a ação brasileira na 
conformação de um bloco latino-americano, 
por um lado, com a atuação brasileira no 
campo multilateral, por outro? Muitas 
respostas hão de ser dadas, nesse sentido, a 
fim de que fique claro que há um lastro 
relevante por trás de tais afirmações e que o 
país se beneficiará desse curso de ação, mais 
do que simplesmente se "afirmar" no plano 
internacional como agente autônomo (livre da 
"órbita", por exemplo, dos Estados Unidos). 

 
Nosso quarto e último 

questionamento: o Brasil de Lula terá sucesso 
em agradar a "gregos e troianos"? Vale dizer, 

conseguirá o governo sustentar ambas as 
demandas que vem levantando - para 
organismos internacionais financeiros a 
promessa de austeridade fiscal, metas de 
inflação declinantes e terreno seguro para 
investimentos externos, ao mesmo tempo 
convivendo com a dura oratória que cobra 
uma ordem internacional mais justa, voltada 
para o desenvolvimento, para as demandas 
das populações latino-americanas por 
mudança social relevante (talvez buscando 
emular o "socialismo de resultados" chinês) ? 
Conseguirá Lula sustentar simultaneamente 
uma ação cautelosa na "guerra contra o 
Terrorismo" e uma ação afirmativa brasileira 
no plano internacional, buscando modificar a 
ordem de prioridades na agenda internacional 
("batendo de frente", muitas vezes, com os 
Estados Unidos)? Poderá Lula fazer sentar, na 
mesma mesa, o "companheiro Bush" e o 
"companheiro Chávez"? Talvez seja esta a 
mais inquietante e fascinante de todas as 
questões nas quais o governo Lula está 
envolvido. Seguindo sua linha de ação, o 
governo Lula tem feito acenos a todos os lados 
simultaneamente. Evidência nesse sentido é a 
decisão do presidente Lula de participar tanto 
do Fórum Econômico Mundial, em Davos, 
quanto do Fórum Social Mundial, em Porto 
Alegre, decisão para muitos surpreendente 
(dentro e fora do PT) que, no entanto, revela 
quão ambiguamente o atual governo tem 
agido no plano internacional. Aguardamos, 
como no questionamento anterior, definições 
quanto ao rumo que predominará, esperando 
que o rumo escolhido redunde em dividendos 
para nosso país. 

 
Dessa forma, encerro aqui o duo de 

artigos dedicado a analisar os primeiros dias 
do "Brasil de Lula", procurando lançar luz 
sobre os questionamentos que se antepõem 
aos próximos passos que dará o governo 
federal, tanto no plano interno quanto no 
externo, na busca por atingir seus objetivos. 
Sem lançar mão de exercícios de futurologia, 
sem dar conclusões apressadas e, 
principalmente, com a máxima concisão 
possível de ser dada no espaço de pouco mais 
de 5 páginas. Que estes artigos possam servir 
de alimento para o debate e que, futuramente, 
possamos ver os frutos do mesmo vicejar, 
dentro e fora das páginas de O 
DEBATEDOURO, bem como acompanhar o 
surgimento de novos fatos para análise. Até a 
próxima semana! 
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“O FMI faz auto-crítica” 
Mas até que ppoonnttoo? 
 

Desde sua criação o FMI 
– Fundo Monetário Internacional 
– vem sendo alvo de uma série 
de críticas. Não obstante, com 
as crises internacionais 
ocorridas nos últimos anos, 
crises estas que mais se 
assemelham a uma única e 
“semicontínua” crise do 
hodierno modo de produção 
mundial, tais críticas ganharam 
não somente um fôlego novo 
como também novos asseclas, 

uma vez que, ao que parece, com relação a 
estas crises (ou crise, no singular) o 
FMI foi duas vezes ineficiente: 
primeiro, sendo incapaz de ajudar de 
maneira efetiva os países 
“insolventes” a sair da periclitante e 
incômoda situação de default; e 
segundo, sendo incapaz de trazer 
estabilidade ao sistema produtivo-
financeiro internacional.  
  

Mas qual a posição do FMI 
com relação  a essas críticas? Sendo 
mais específicos e sem querer 
fetichizar o Fundo, qual a posição 
daqueles que estão à frente das 
decisões tomadas pelo Fundo? 

 
Claro é que as opiniões 

dentro de uma organização 
internacional do porte do FMI são, 
via de regra, destoantes e, muitas 
vezes, conflitantes. Contudo, em 
entrevista concedida à revista Carta Capital 
publicada esta semana, Pier Carlo Padoan – 
membro do board do Fundo Monetário 
Internacional e diretor-executivo para Albânia, 
Grécia, Itália, Malta, Portugal, San Marino e 
Timor Leste – faz algumas considerações 
interessantes, dignas de uma menção 
minimamente pormenorizada.  

 
Em linhas gerais, podemos dividir em 

três pontos as principais considerações 
positivas presentes na supracitada entrevista. 

 
Em primeiro lugar, Padoan não 

somente reconhece os erros cometidos pelo 
Fundo Monetário Internacional no passado 
(como por exemplo, no caso da Argentina e da 
crise asiática) como também afirma que o 

próprio FMI “está reconsiderando 
profundamente sua maneira de lidar com as 
crises”.  

 
Em segundo lugar, vemos uma 

presença quase ubíqua nas palavras de Padoan 
da questão social, chegando a ponto de dizer 
que o FMI e o Banco Mundial estão mudando e 
dando mais importância às questões sociais. 
Ele afirma claramente ser impreterível a 
necessidade de se somar metas sociais às já 
existentes metas macroeconômicas dos SAP – 
Programas de Ajuste Estrutural, defendendo 
que a reestruturação das economias deve ser 

feita “enfatizando a 
necessidade de redes de 
proteção social nos programas 
de ajuste”. 

 
Por fim, notamos na 

entrevista uma dura, firme e 
sensata crítica à abertura 
econômica excessiva pautada 
no receituário neoliberal das 
décadas de 1980/90 promovida 
pelos países que hoje se 
encontram em crise ou quase. 
Mais especificamente, vemos 
uma crítica à desregrada 
abertura financeira sem uma 
contrapartida na esfera da 
abertura comercial, abertura 
comercial esta entendida como 
pressupondo uma mútua 
abertura, e não uma abertura 
unilateral. 

 
Contudo, vemos também, juntamente 

a tais considerações, pontos de vista bem 
semelhantes aos pontos historicamente 
defendidos pelo Fundo Monetário 
Internacional. 

 
Em primeiro lugar, Padoan deixa claro 

que, apesar de sua preocupação – e, 
conseqüentemente, da preocupação do FMI – 
com a questão social dos países em crise, não 
há como excluir os gastos sociais-chave do 
cálculo do superávit acordado com o FMI. 

 
Em segundo lugar, nota-se que há 

uma perpetuação da visão puramente técnica, 
acima do juízo do bem ou do mal, do certo ou 
do errado. De maneira mais clara, em certo 
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“Fica claro que o 
FMI reconhece 
que errou. Em 

suma, seus 
mandarins 

reconhecem que 
se continuarem 
intervindo da 

mesma forma no 
sistema 

produtivo-
financeiro 

internacional, 
algo de pior pode 

acontecer.” 
 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

11 

CC C
oo o n

n n t
t t rr r

aa a  
  aa a

   MM M
AA A

RR R
ÉÉ É

 

ponto da entrevista é afirmado que “não é 
uma questão de ideologia, é um fator técnico 
(...)”. 

 
Em terceiro lugar, notamos 

claramente que Padoan não critica a estrutura 
do FMI. Ou seja, mesmo sabendo dos erros 
cometidos por tal estrutura, não há nem uma 
crítica consistente e direta à mesma. 

 
Feitas tais considerações, chegamos à 

seguinte questão: qual a real relevância de 
tais colocações? Mais propriamente, o que 
podemos concluir de tais considerações? 

 
A princípio, muito pouco, até mesmo 

tendo em vista que se trata da opinião de 
apenas um dentre vários funcionários do FMI. 
Todavia, alguns pontos afloram, mesmo que 
seja na forma de devaneios. 

 
Fica claro que o FMI reconhece que 

errou. Em suma, seus mandarins reconhecem 

que se continuarem intervindo da mesma 
forma no sistema produtivo-financeiro 
internacional, algo de pior pode acontecer. 
Além disso, também reconhecem que as 
questões de cunho social são deveras 
relevantes no mundo hodierno e, como tais, 
impassíveis de postergação. 

 
Contudo, tais elucubrações se mantêm 

apenas no nível superficial, uma vez que tanto 
a estrutura de tomada de decisão do Fundo 
Monetário Internacional quanto a dos 
Programas de Ajuste Estrutural continuam 
intactas. 

 
Destarte, fica a seguinte questão: será 

que tais colocações apontam para uma 
mudança qualitativa por parte do FMI, na qual 
ganharão inaudita importância as questões 
sociais? Ou será que apontam para o 
contrário, para uma situação na qual – citando 
Gramsci – “o velho morre e o novo não quer 
nascer”? Mas isso, só o tempo dirá. 
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“Com efeito, o próprio Realismo (...) 

freqüentemente se revela, na prática, tão 
condicionado quanto qualquer outra forma de 
pensamento”. Edward Carr, nessa assertiva, 
aponta uma das possíveis limitações da 
vertente realista da Teoria das Relações 
Internacionais, qual seja, o condicionamento 
intelectual de seus pensadores. Não obstante, 
tal limitação específica não será o objeto de 
reflexão deste artigo, mas é um exemplo de 
que tal doutrina, assim como qualquer outra, 
apresenta porosidades em sua essência. 
Dedicaremos os próximos 
parágrafos a incursões vis-à-
vis as restrições quanto à 
aplicabilidade do Realismo 
como instrumento de análise 
das relações internacionais 
frente ao desenvolvimento e 
efetividade do Direito 
Internacional (DI). Para tanto, 
faremos inicialmente uma 
breve análise dos fundamentos 
teóricos do Realismo, para 
depois examinarmos a 
efetividade e a própria 
existência do DI. À guisa de 
conclusão, contraporemos 
Realismo e a efetividade do DI 
e tentaremos extrair quais 
seriam as limitações do 
Realismo frente ao 
desenvolvimento do DI. 

 
Ora procedamos com a 

primeira parte de nossas 
argumentações. No Realismo, 
podem ser identificados quatro pressupostos 
principais. O primeiro deles é que a teoria 
realista coloca os Estados como principais 
atores das relações internacionais e defende 
que estes devem constituir o foco de análise 
no estudo das Relações Internacionais. Desta 
maneira, para esta abordagem, atores não-
Estatais, tais como empresas multinacionais e 
ONGs, são de importância bastante reduzida. 
Organizações Internacionais, a exemplo da 
ONU ou OTAN, não podem ser analisadas de 
forma independente, haja vista que elas são 
instituições intergovernamentais, lastreadas 
pela “vontade” de Estados soberanos e 

autônomos, que determinam 
a sorte de tais organizações. 
O segundo pressuposto é de 
que os Estados são entes 
racionais, ou seja, dados 
determinados objetivos, eles 
consideram as melhores 
alternativas que levem a tais 
fins. O terceiro afirma o 
caráter de bloco monolítico do Estado, já que 
as diferentes agências governamentais têm 
suas divergências resolvidas em última 

instância pelo chefe de Estado. 
Finalmente, os realistas afirmam 
que dentre os vários temas da 
agenda internacional, o tema da 
segurança nacional é o que recebe 
maior atenção por parte dos 
países, configurando o que seria a 
high politics1. 

  
O cerne do pensamento 

realista é bem representado pelas 
assunções de Hans Morgenthau 
em relação à política internacional. 
Segundo ele, a política 
internacional é regida por leis 
objetivas extraídas da razão 
humana. Desta forma, a 
racionalidade do homem de Estado 
é dada pela busca de poder e que 
considerações morais devem ser 
retiradas da ação política. O 
homem comum pode dizer “fiat 
justitia, pereat mundus”,  no 
entanto o homem de Estado deve 
agir com prudência e de acordo 

com o conceito weberiano de ética da 
responsabilidade. Nas palavras do autor, 
“International politics, like all politics, is a 
struggle for power. Whatever the ultimate 
aims of international politics, power is always 
the immediate aim”2 

                                                 
1 E temas como comércio e finanças seriam de 
importância secundária – low politics 
2 MORGHENTAU, H. Politics Among 
Nations,New York, 1966. p. 5 
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“(...) a vertente 
realista da Teoria 

das Relações 
Internacionais vem 

perdendo sua 
adequação para a 
análise do sistema 
internacional. Tal 
teoria é fruto de 
um mundo que já 
não existe mais, 

um mundo em que 
o Direito 

Internacional não 
possuía a 

capacidade 
cogente que possui 
em nossos dias.” 
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 Ademais, os autores do Realismo 
tendem a considerar a guerra como um dado 
da realidade internacional. Como afirma 
Clausewitz, “A guerra é uma simples 
continuação da política por outros meios”3. 
Tais assertivas do pensamento realista têm 
conseqüências importantes para a 
contraposição deste com o Direito 
Internacional, já que um dos objetivos 
principais deste seria a proscrição da guerra – 
exemplos clássicos da tentativa de proscrição 
da guerra por meio de instrumentos jurídicos 
seriam, inter alia, o Pacto da Liga das Nações, 
Pacto Briand-Kellog e a própria Carta da ONU. 
Analisaremos tais conseqüências 
posteriormente.  

 
De igual importância dentro da teoria 

realista é a dicotomia soberania estatal-
anarquia internacional. Desta dicotomia segue 
que cada Estado tem autoridade em última 
instância sobre o território e indivíduos sob sua 
jurisdição, não existindo autoridade superior à 
dos Estados, ou seja, cada Estado no sistema 
internacional é tido como autônomo e 
independente, operando em um sistema 
anárquico. Apesar de não existir hierarquia de 
autoridade, é possível que haja hierarquia no 
sistema internacional no que diz respeito à 
distribuição de poder entre os Estados.  

 
É importante ressaltar que o 

pensamento realista não é unívoco. Podem-se 
encontrar divergências entre os autores desta 
linha acerca de alguns conceitos supracitados 
e do grau de importância conferido a cada um 
destes conceitos para a análise do sistema 
internacional. No entanto, tais divergências 
não põem em risco o fato de existir dentro da 
corrente realista um “núcleo duro” de idéias, 
as quais tentamos apontar acima. 

 
Discorramos agora sobre os aspectos 

fundamentais do Direito Internacional. Este 
pode ser entendido como o ordenamento 
jurídico que regula primordialmente as 
relações entre Estados, atribuindo ainda 
direitos e/ou obrigações às Organizações 
Internacionais, às empresas multinacionais, 
aos indivíduos e a outras entidades que fazem 
parte da sociedade internacional. Entretanto, é 
comum observarmos uma boa dose de 
ceticismo acerca da eficácia material do Direito 
Internacional, tanto no meio acadêmico quanto 
no senso comum.  

 

                                                 
3 CLAUSEWITZ, K. Da Guerra.Martins Fontes, 
São Paulo, 1996, p 27 

A principal crítica ao Direito 
Internacional tange à sua própria existência. 
Autores como Espinosa, Adolf Lasson e Anders 
Lundstedt acreditam que os Estados vivem em 
um verdadeiro estado de natureza –tal qual os 
dizeres de vários autores do Realismo – e que 
as normas do Direito Internacional se 
resumem a uma simples relação de força, 
sendo amplamente violadas, a partir do 
momento em que forem de encontro aos 
interesses de cada Estado, já que não existe 
nenhuma entidade supraestatal com poder de 
coerção, sobre os Estados, suficiente para 
fazer com estes cumpram as normas do 
Direito Internacional. 

 
Num vislumbre sobre as relações 

internacionais, podemos afirmar que tal crítica 
é impertinente. Primeiramente devido à 
inconstância de violações destas regras diante 
da crescente intensidade da vida internacional. 
No entanto, um elemento que pode subsidiar 
esta impressão de não-cumprimento das 
regras é a grande repercussão que tais 
violações representam na vida dos indivíduos. 
O próprio impacto de tais violações é também 
ressaltado pelo fato de estas violações não 
serem ordinárias. São extraordinárias, desde 
logo. 

 
Ademais, o não-cumprimento das 

normas do Direito Internacional impediria a 
formação de ações coletivas internacionais e a 
realidade nos mostra o contrário, com a 
crescente criação e eventual fortalecimento de 
iniciativas como o TPI.  

 
Além do que, no Direito Doméstico 

também ocorrem freqüentemente violações de 
suas normas, o que não põe em xeque a 
existência deste direito. A doutrina jurídica 
afirma que deve existir uma ‘pressão social’ 
sobre toda norma jurídica, visto que se ela é 
inteiramente respeitada, é desnecessária 
socialmente  

 
Uma alegada ausência de sanção é 

outra crítica direcionada ao DI que também 
não poderia ser considerada. De fato, existem 
sanções em Direito Internacional, malgrado de 
forma descentralizada (emanadas do Conselho 
de Segurança da ONU, da Corte Internacional 
de Justiça e até mesmo dos próprios Estados). 
Ademais, a sanção é um elemento externo ao 
Direito, sendo que o que a caracteriza é a 
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“possibilidade de sanção”, que tem valor 
secundário4.  

 
Cabe, portanto a pergunta: o que leva 

os Estados a respeitaram as normas do Direito 
Internacional? Akehurst aponta três motivos 
principais em razão dos quais os Estados 
obedecem ao Direito Internacional: 

1) A inexistência de um poder 
legislativo no Direito Internacional. Neste 
último, são os próprios Estados que 
geralmente constroem as normas que serão 
aplicadas a eles mesmos. Seria improvável 
que os Estados construíssem normas 
inclinados a violá-las. Sem embargo, o mesmo 
autor faz uma ressalva neste sentido, 
afirmando ser possível “um Estado ver-se 
forçado a aceitar uma regra imposta pela 
força, ou que os interesses dos Estados se 
modifiquem, ou ainda, que uma modificação 
das circunstâncias tornem uma regra 
incômoda; mas o Direito Internacional 
proporciona, pelo menos, uma solução parcial 
para estes problemas” 5 

 
 
2) Direito Internacional se baseia em 

larga medida no costume. Os Estados 
fortalecem estes costumes quando os 
obedecem, e os enfraquecem quando violam 
as mesmas normas. As violações do Direito 
Consuetudinário podem criar precedentes 
negativos ao Estado que o violou, o que leva 
os Estados a serem bastante cautelosos no 
que diz respeito à observância destas normas. 

 
3) Por serem numericamente 

escassos, os Estados entram em contato 
freqüente uns com os outros. Por serem 
sediados num território, não podem escolher 
seus vizinhos. Normalmente, os Estados se 
vêem obrigados a procurar obter benefícios 
dos outros. Se os pretendem alcançar pela 
força, os outros Estados acabarão por se 
coligar contra ele numa aliança defensiva. Se 
tenta obtê-los de modo pacífico, terá que dar 
algo em troca; e, para induzir os outros a 
negociarem com ele, terá que adquirir a 
reputação de responsável e obediente à lei. 
Tal ponto é, de certa forma, coincidente com a 
concepção de balança de poder dos realistas.  

 

                                                 
4 MELLO, C. A. Curso de Direito Internacional 
Público. Renovar. Rio de Janeiro. 2001, pp 106 
5AKEHURST, M. Introdução ao Direito 
Internacional. Livraria Almeida: Coimbra, 1985. 
p 10  

A reputação de respeitador do DI é 
um elemento indispensável também na política 
externa das grandes potências, que carecem 
de confiança por parte dos seus aliados e que 
podem vir a utilizar-se de tal confiança e 
reputação para dissuadir seus oponentes de 
determinadas ações6.  

 
Assim sendo, arriscamo-nos a 

sustentar – e nos expomos a críticas em 
função disso – que a eficácia material do 
Direito Internacional é um dado da realidade. 

 
 Partamos agora para contraposição 

entre Realismo e Direito Internacional e 
tentemos extrair breves conclusões sobre esta 
contraposição. 

 
Vejamos a proposição dos realistas de 

que os Estados operam em um ambiente de 
anarquia internacional. Entendemos aqui que 
tal assertiva é contraditória com o fato de o 
Direito Internacional ser observado por parte 
dos Estados, pois, no limite, concebe seu 
ordenamento jurídico como ineficaz.  
Existência e eficácia do Direito Internacional 
são aqui tidas como um dado, devido aos 
motivos explicitados. Desta forma, 
consideramos uma limitação do Realismo à 
assertiva de que os Estados operam em um 
ambiente de anarquia internacional.  

 
Outro pressuposto que podemos aqui 

analisar é o de que a política internacional 
ocorre principalmente em função da busca por 
poder. Como os Estados podem conceber a 
criação e o desenvolvimento de normas tanto 
positivadas (tratados) quanto consuetudinárias 
que têm por princípio e como objetivo a 
limitação do campo de ação e da liberdade de 
movimento de cada Estado? Este 
desenvolvimento de normas é largamente 
observado, principalmente a partir da segunda 
metade do século XX, e conta com a 
aquiescência e até mesmo cooperação dos 
Estados neste sentido. Concebemos, então, 
que o processo de normatização da política 
internacional7 se choca com o pressuposto 

                                                 
6 Op. cit. p 11 
7 A normatização (legalization) das relações 
internacionais é o processo de crescente 
institucionalização das relações internacionais 
através do Direito Internacional. Maior 
detalhamento deste é encontrado no Special Issue 
(Summer 2000)  do periódico International 
Organization . 
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realista de que a política internacional se dá 
em função da luta pelo poder, já que aquele 
limita a margem de ação dos Estados.  

 
Esta inadequação da análise das 

Relações Internacionais por parte do Realismo, 
em particular neste ponto, se assenta no fato 
de que a maioria dos autores realistas atentam 
pouco para as intersecções entre política 
externa e política interna. Desconsideram, 
desta maneira, a influência que grupos 
domésticos auto-interessados podem possuir 
sobre a política externa dos Estados. Os 
interesses destes grupos, principalmente no 
mundo pós-Guerra Fria, se relacionam cada 
vez mais com questões que seriam a low 
politics dos realistas. Na agenda internacional 
tem-se dado gradativamente maior 
importância para temas de cunho econômico e 
aos chamados temas globais. Estes grupos 
auto-interessados, por motivos como a 
procura pela diminuição da incerteza em 
relação ao comportamento dos atores 
internacionais, derivada do comprometimento 
com as normas, tendem a buscar (e a ensejar) 
o fortalecimento do Direito Internacional.  

 
Desta forma, à medida que tais 

grupos adquirem maior capacidade de 
influenciar os decisores de política externa, 
devido a processos de abertura política e ao 
maior interesse da opinião pública pelos temas 
internacionais (em virtude do desenvolvimento 
dos meios de comunicação e tecnologias de 
informação), as ações dos Estados deixam de 
ser, cada vez mais, pautadas quase 
exclusivamente pela busca de poder e por 
questões de segurança nacional – high politics.  

 
Pelo que foi dito, qual o arremate 

possível de uma incursão vis-à-vis as 
limitações do Realismo, tal qual nos 
propusemos no início do texto? 

 
Concluímos que a vertente realista da 

teoria das relações internacionais vem 
perdendo sua adequação para a análise do 
sistema internacional. Tal teoria é fruto de um 
mundo que já não existe mais, um mundo em 
que o Direito Internacional não possuía a 
capacidade cogente que possui em nossos 
dias, apesar das violações que ainda ocorrem 
a este. Adicionalmente, as Relações 
Internacionais –  como ciência – não 
abordavam de maneira adequada as relações 
entre grupos domésticos auto-interessados e a 
formulação da política externa. 

  
Ao nosso ver, o caminho para o qual 

seguem as relações internacionais 
proporciona, cada vez mais, grande 
possibilidade de implementação do processo 
de normatização da política internacional, o 
que conferirá ao Direito Internacional, 
gradativamente, maior observância por parte 
dos Estados.  
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