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BELO HORIZONTE 

 
  Não houve, como se 

poderia esperar, a partir de 
2002, a retomada dos 
extraordinários índices de 
desenvolvimento do centro 
capitalista mundial. Tampouco 
na periferia. Alguns países em 
desenvolvimento, os que não 
funcionam a reboque, seguem plácidos o rumo 
do crescimento. O que não parece ser, por 
infeliz que seja constatar, o caso do Brasil. A 
segunda passagem que epigrafamos, 
pronunciada pelo presidente Lula - em algum 
dos seus muitos pronunciamentos - é 
ilustrativa a esse respeito. 

“Agora é oficial. O conhecido 
(e excelente) economista Robert Hall, 
presidente da Comissão de Datação de 
Ciclos Econômicos do National Bureau 
of Economic Research, anunciou que a 
recessão americana, que se iniciou em 
meados de março de 2001, encerrou-
se em meados de novembro do 
mesmo ano, como há tempo se 
intuía.”1 

Delfim Netto 
 

“Vai começar o espetáculo do 
crescimento.” 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva  
  Em meio a tal 

“espetáculo da retórica”, 
muitos questionamentos 
hão de surgir. E, como se 
sabe, respostas em 
Economia devem ser dadas 
em bases tentativas, e 
apenas tentativas. No 
entanto, como especular 
(teoricamente!) nos é 
permitido, fica o convite 
para uma reflexão: quais 
seriam, de fato, os 
contornos dessa Nova 
Economia mundial? E, mais 
importante, como o Brasil 
haveria de se inserir no 
ordenamento internacional 
a fim de alavancar, de um 
vez por todas, o seu 
errático processo de 
desenvolvimento? 

 Atenhamo-nos às palavras 
firmadas por Delfim Netto. Curiosa 
a primeira passagem, não? Para 
tomar corpo de uma lei, talvez de 
um decreto presidencial, caberia 
apenas acrescentar-se, ao fim do 
breve período, os dizeres: 
“Revogam-se todas as disposições 
em contrário”. E pronto. Estaria 
decretada a recuperação da 
combalida economia mundial. Pois 
foi bem esse o tom, veiculado nos 
meios de comunicação ao longo da 
semana, no trato da questão de 
uma presumida arrancada da Nova 
Economia. O excerto acima, que 
ironiza o alardeado fim do ciclo 
recessivo que envolveu o colapso 
de pontocoms e Enrons, para não 
remontar ao fatídico “11 de 
setembro”, bem serviria como 
mote de alguma obra de ficção. 
Ficção das boas, dessas que fazem 
tremer o chão de nossas 
convicções. Não serve, contudo, 
para trazer a lume os arranjos da vida r
verdade, confunde.  
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A Nova Economia 
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1 NETTO, Delfim. “O fim da recessão”.  In: Jornal Va
Econômico, 29 de julho de 2003. 
“Necessário é, bem 
assim, matizarmos 

muitos dos 
receituários e 

diagnósticos dos 
economistas de 

retton Woods. Assim 
como os ‘Novos 

Consensos’ que vêm 
por aí...  Talvez isso 

estivesse 
inconscientemente 

embutido no 
‘rompimento da 
cadeia em vários 

elos’, a que 
Samuelson e 
Nordhaus se 
referiam...” 
eal. Na 
 Muito já se falou 

do fenômeno, sem dissecar-lhe o conteúdo. 
Afinal, que terrível serpente do mar é essa que 
abocanha as economias nacionais menos 
competitivas em tempos de relações 
internacionais planetarizadas? Como e em que 
grau as tais mudanças do fenômeno 
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globalizante se manifestam na Nova Economia 
capitalista? 
 
 A globalização, qual a conhecemos, 
etapa corrente de um longo e sinuoso processo 
histórico, contempla bem mais que o 
econômico. Sintética de uma série de 
revoluções, desde a científico-tecnológica 
(aceleração da velocidade e barateamento dos 
transportes e da comunicação), cultural (do 
fast-food à literatura) e política (queda do 
Muro e do socialismo real, virtual fim dos 
bastiões do isolamento – China, Mongólia, 
Vietnã, Camboja, Cuba), até a econômico-
financeira (liberalização dos fluxos de 
mercadorias e capitais), a globalização 
condiciona boa parte das ações e decisões dos 
países no jogo das nações.  Como resume 
Rubens Ricupero: “(...) diversamente das 
modificações anteriores, limitadas à energia e 
à matéria, a atual é uma transformação do 
tempo e do espaço, a aceleração do tempo e o 
encolhimento do espaço, duas mudanças que 
fazem os homens e as culturas mais próximos 
e conscientes reciprocamente.” 2 
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A Nova Economia talvez seja o epicentro do 
que se chamou de globalização.  Em 1991, no 
olho do furacão das mudanças sistêmicas, 
seria publicado “Capitalism versus Capitalism”, 
do economista francês Michel Albert. A obra 
traz lições sobre os modelos de organização 
econômica de duas grandes matrizes, a saber, 
em suas palavras, a do capitalismo “renano” e 
a do capitalismo “anglo-saxão”. Na primeira, 
mais “socialmente responsável”, têm primazia 
os chamados stakeholders – o universo de 
clientes, atacadistas, funcionários e vizinhos 
que, de uma forma ou doutra, interagem com 
as companhias. Pela segunda, contrariamente, 
tomam importância maior os shareholders, 
acionistas da empresa, enfraquecendo-se (e 
até perecendo) os laços que unem as 
companhias àqueles que de sua vida física 
tomam parte.  
 
Como demonstra Albert, o modelo renano 
parecia melhor para a sociedade em sua 
inteireza, bem como para a economia global 
de um país: o capitalismo continental produzia 
médias salariais mais altas e melhor 
distribuídas. Além disso, nesse sistema, as 
mercadorias tinham melhor qualidade final, de 
liquidificadores a bicicletas motorizadas. Tal 
modelo só não conseguiu, porém, adaptar-se à 
revolução tecnológica dos anos 1990. À 
medida que a informática substituía a 
siderurgia como o motor de arranque da 
economia mundial, o modelo renano 

soçobrava. O setor industrial alemão, que se 
revelara consistente como rocha, responsável 
por 65% do PIB alemão nas três décadas 
anteriores, veria o seu índice de participação 
na economia nacional desabar para 
surpreendentes 24% do PIB, em 1997. Rígidas 
regras de contratação e de práticas bancárias 
impediram que capital e postos de trabalho 
migrassem, em contraposição ao flexível 
modelo “anglo-saxão”, menos “socialmente 
responsável” e mais adaptado às mudanças da 
“velocidade institucional”3. A isso, acrescentar-
se o economicamente pungente e desafiador 
processo de reunificação nacional do país, 
liderado por Helmut Köhl. Estava instaurada a 
crise de um modelo. Nos últimos dez anos, 
muitas das energias européias têm sido 
consumidas na busca por mecanismos que 
dotassem os empresários de maior liberdade 
para explorar positivamente a Nova Economia. 
 
Apesar da “superioridade” demonstrada pelo 
modelo anglo-saxão na lida com as rápidas 
mudanças sistêmicas da globalização,  cabe a 
pergunta: será que isso indica que uma 
economia deve, então, seguir o rasto de tal 
modelo, “socialmente menos responsável”, 
caso queira se inserir positivamente na Nova 
Economia? Parece que não, ao que propugna 
Christopher Caldwell, editor sênior da “The 
Weekly Standard”. E os seus pontos afiguram-
se-nos bastante razoáveis. Lembra-nos 
Caldwell de que:  
 
“(...) inevitavelmente, chegará um momento 
em que a fase ‘inovadora’ da Nova Economia 
ficará para trás e terá início um processo de 
consolidação. (...) Em qualquer ciclo 
tecnológico, economias de alto risco baseadas 
em inovações dão lugar a economias de baixo 
risco baseadas em segurança, depois que os 
retornos de investimentos de risco deixarem 
de seduzir as autoridades governamentais.”4 
 
 Os japoneses não inventaram o carro 
pequeno, bem como os alemães não 
inventaram a máquina de café, tampouco os 
italianos, a máquina de escrever – ressalta 
Caldwell. Em vez disso, agregaram pequenas 
melhorias a uma tecnologia já existente, com 
comprovada demanda mundial. E 
prosperaram. “Se esse momento de transição 
ainda não chegou” - pondera o economista -, 

                                                 

                                                 
3 Velocidade institucional é a denominação dada por Joseph 
Nye Jr. e Robert Keohane ao fenômeno do barateamento dos 
custos e do aumento da velocidade nas comunicações 
internacionais. NYE Jr., Joseph and KEOHANE, Robert. 
“Globalization: what’s new, what’s not and so what?”. 
Revista Foreign Policy,... 
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2 RICUPERO, Rubens. “As sereias da globalização”. IN: 
Rumos, os caminhos do Brasil em debate, n.º 2, mar/abr 1999, 
pp. 75-84.  

4 CALDWELL, Christopher. “A nova Nova Economia”. In: 
Jornal Valor Econômico, 29 de julho de 2003. 



“ele está se avizinhando5.” Tratar-se-ia da 
volta ao modelo “renano”? 
 
O espetáculo do desenvolvimento 
 
 Por óbvio que seja, vale redundar: 
nenhum desenvolvimento é possível sem 
crescimento, embora crescimento possa haver 
que não leve ao desenvolvimento. 
Desenvolvimento, aí, há de ser depreendido 
como a face “qualitativa” do crescimento 
econômico, aquela que consagra bem-estar e 
progresso humano a uma sociedade.  
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 Quais seriam, grosso modo, os eixos 
para o crescimento (e potencial 
desenvolvimento) de uma economia? Em 
geral, podemos reduzi-los a quatro: recursos 
humanos, recursos naturais, formação de 
capital e tecnologia. O bom desempenho 
nesses quatro eixos levará um Estado, via de 
regra, a uma boa performance econômica ante 
os seus pares e aos olhos de seus súditos. No 
entanto, é sabido que muitos obstáculos ao 
crescimento tendem a reforçar-se 
mutuamente. Níveis reduzidos de rendimento 
impedem a poupança, retardam o crescimento 
do capital, limitam o crescimento da 
produtividade e mantêm o rendimento global 
em níveis reduzidos. Eis o ciclo vicioso da 
pobreza. O sucesso do desenvolvimento, em 
tal hipótese, pode exigir a tomada de medidas 
que rompam a cadeia em vários elos6. 
 
 No Brasil, em que pesem os atrasos 
tecnológicos e a relativa falta de qualificação 
dos recursos humanos, a questão que tem 
recorrentemente habitado os piores pesadelos 
dos tomadores de decisão é a da formação do 
capital nacional. Dum governo historicamente 
comprometido com a gestão “socialmente 
responsável”, esperava-se, de pronto à sua 
ascensão, ênfase nas políticas que levassem à 
ampliação do capital produtivo. Exata ou 
equivocadamente, as tais medidas ainda não 
vieram.  
 
 Um ponto: tal governo tem sido 
rotulado de conservador, por beber da água 
dos economistas liberais anglo-saxões. 
Espanto causa, porém, visitarmos um 
tradicional manual de Economia, tipicamente 
“anglo-saxão”, como o dos professores Paul 
Samuelson e William Nordhaus 
(respectivamente: fundador do Departamento 
de Economia do MIT; e professor catedrático 
da Universidade de Yale), e constatar, por 
suas lições, que: “em muitas países em vias 
de desenvolvimento, o problema mais 

premente é o reduzido nível de poupança. Em 
especial nas regiões mais pobres, o inadiável 
consumo corrente é o adversário do 
investimento na disputa pelos recursos 
escassos. O resultado é um reduzido 
investimento em capital produtivo, que tão 
indispensável é para o rápido progresso 
econômico.”7  Se até mesmo os galardoados 
mestres anglo-saxões exortam os 
investimentos produtivos como estratégia de 
se fugir ao subdesenvolvimento, devemos 
então deduzir que o governo Lula anda na 
contramão da lógica econômica?  
 
Sugerir tal relação causal seria induzir 
levianamente o leitor ao erro. As coisas não 
são tão fáceis, solucionáveis a um simples 
capricho... Circunstâncias e condicionalidades 
complexas teimam em constranger duramente 
a margem de manobra da política econômica. 
Mas, decerto, a citação acima, extraída, 
reitero, de um tradicional manual de 
Economia, desses seguidos à risca pelo 
mainstream, não deixa de apontar rumos 
claros. E de sugerir prioridades inescapáveis 
para a nossa economia. E quando começar a 
romper com os elos da cadeia viciosa? As 
expressões “mais premente”, 
“indispensável” e “rápido progresso 
econômico” talvez nos sugiram algo... 
 
  
Brasil, desenvolvimento e Nova Economia 
 
“O desenvolvimento brasileiro é uma 
construção interrompida.” 

Celso Furtado 
 
 É chegada a hora da síntese de nosso 
pensamento. Consideramos até agora, como 
premissa maior, que o Brasil persegue, sim, 
crescimento econômico com justiça social. 
 
 A epígrafe que introduz esta seção de 
nosso editorial invoca a seguinte indagação: 
em que estágio de desenvolvimento, afinal, 
encontra-se o Brasil, em face da Nova 
Economia?  
 
É sabido que nosso país não se encontra na 
situação economicamente calamitosa de 
alguns países africanos (embora já haja 
iconoclastas de plantão a falar em 
“africanização” latino-americana), tampouco 
em condições de emular a paradisíaca 
Noruega, a referência universal de crescimento 
com justiça social... Essa posição eqüidistante 
do céu e do inferno nos aprisiona em uma 

                                                 

                                                
5 Ibid. 
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Ed. McGraw Hill, 16a. edição, 1998.  7Ibid. Grifo nosso. 



espécie de purgatório dantesco, com direito a 
todas as larvas enfrentadas pelo protagonista 
da obra-prima medieval. O momento, 
portanto, é de definição. Redefinição, melhor 
dizendo. Refratário, pois, às veleidades e às 
assimilações acéfalas. 
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Um insight de Immanuel Wallerstein chama-
nos especialmente a atenção neste momento. 
Em sua já familiar análise sobre os sistemas 
mundiais, o pensador elabora que, nos termos 
de longa durée do sistema histórico8: 
 
“Se a unidade de análise do mundo moderno é 
a economia mundial capitalista, então 
precisaremos perguntar se as distinções de 
categorias recebidas – agricultura e indústria, 
proprietário de terras e industrial – 
representam ou não um leitmotif em torno do 
qual o desenvolvimento histórico girou. Só 
podemos estar numa fase pós-industrial se 
houver uma fase industrial. Só pode haver 
disjunção entre os detentores do poder estatal 
e do poder econômico se estivermos tratando 
de grupos analiticamente separáveis”. 
 
 O óbvio se revela! Só pode realmente 
haver estágio pós-industrial se ocorrer, 
anteriormente, a fase industrial. Assim como 
só haverá decisões de racionalidade 
“estritamente” técnica na Economia se se 
tratar de uma categoria possível, viável. 
Recobrando perspectiva ao texto, recorremos 
novamente aos ensinamentos do professor 
Ricupero, desta vez em artigo recente no 
diário Folha de São Paulo, para tentar abordar 
o complexo fenômeno do desenvolvimento, em 
especial o brasileiro9:  
 
“No desenvolvimento saudável, ao declinar o 
emprego na agricultura, a indústria, em plena 
expansão, consome vorazmente os 
trabalhadores excedentes, tendo às vezes até 
de recorrer a estrangeiros, como na Alemanha 
e na França de 1950 a 1970. Chega então o 
momento em que a economia começa 
naturalmente a desindustrializar-se. Nessa 
hora, graças à enorme produtividade 
industrial, já se atingiu nível de renda alto o 
bastante a fim de garantir demanda para 
empregar nos serviços os que deixaram de 
trabalhar nas fábricas. 
No Brasil e na América Latina, não é essa 
modalidade sã que está acontecendo, mas a 
desindustrialização precoce, a indústria que 
morreu na praia, antes de ter logrado gerar o 
nível de renda per capita exigido pela 
economia de serviços. Os setores industriais 

remanescentes só conseguem manter o nariz 
fora da água graças a ganhos de produtividade 
obtidos com as despedidas maciças.” 
 
O excerto é auto-explicativo. Acrescentar-se 
que, neste mesmo artigo, o Secretário-geral 
da UNCTAD coteja uma análise do Financial 
Times, bíblia dos financistas, contendo franca 
crítica ao modelo “ortodoxo” seguido pelo 
México. 
 
 Acreditamos que as bases do 
problema estão postas. Se tomamos como 
balizas que (i) o modelo “renano” tende a 
gerar melhores frutos para a sociedade; (ii) o 
desenvolvimento da indústria nacional é 
construto inacabado; (iii) a chave para o 
rápido progresso econômico está na formação 
do capital nacional; (iv) a racionalidade 
econômica é indissociável da sócio-política e 
(v) está-se às vésperas de – ou já inserido em 
– um novo ciclo tecnológico, que privilegia as 
economias de baixo risco e segurança em 
detrimento das inovações; havemos, 
inevitavelmente, de dar partida, 
imediatamente, ao “espetáculo do 
crescimento”. A little less conversation, a little 
more action! 
 
Necessário é, bem assim, matizarmos muitos 
dos receituários e diagnósticos dos 
economistas de Bretton Woods. Assim como os 
“Novos Consensos” que vêm por aí...  Talvez 
isso estivesse inconscientemente embutido no 
“rompimento da cadeia em vários elos”, a que 
Samuelson e Nordhaus se referiam... 
 
Não fazemos aqui, desde logo, crítica de fundo 
ideológico. Pelo contrário. Antes, este O 
Debatedouro, que já se pronunciara em 
editorial a respeito dos rumos da economia 
brasileira (“Os pactos devem ser observados?”, 
05/11/2002), informado com similar carga de 
pragmatismo, retoma o seu papel engajado, 
apontando razões – algumas claras e 
evidentes, outras nem tanto – por uma revisão 
de postura do Brasil na Nova Economia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 WALLERSTEIN, I. “Análise dos sistemas mundiais”. In: 
GIDDENS, A. e TURNER, J., orgs. “Teoria Social Hoje”. São 
Paulo: EdUnesp, 1999. 
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RIO DE JANEIRO 
 
 

Alguns termos assumem 
caráter marcadamente polêmico 
dada sua relevância no 
desenvolvimento de uma disciplina. 
Assim temos “Estado” na Ciência 
Política, “Valor” na Economia etc. 
Nas Relações Internacionais, 
abundam diferentes visões acerca 
do chamado “Realismo”. Antes que 
seja possível 
determinar suas 

características 
básicas e analisar as críticas que lhe foram 
feitas, vale ressaltar como este foi visto ao 
longo do desenvolvimento da disciplina das 
Relações Internacionais. 
 

Para Chris Brown, o Realismo foi 
uma das teorias partícipes de alguns dos 
“grandes debates fundadores” da disciplina 
das Relações Internacionais10. Para Fred 
Halliday, o Realismo tornou-se a “abordagem 
predominante na disciplina no pós-Segunda 
Guerra Mundial, senão a única” 11. Para Eric 
Carr, o Realismo seria uma das duas 
“dimensões incomensuráveis” constitutivas 
da Política, sendo oposto à Utopia12. Para 
muitos autores, como Michael Banks, 
adeptos dos conceitos lançados por Thomas 
Kuhn, o Realismo seria um paradigma 
englobando diversas teorias 13.  
 

Autores críticos do Realismo 
consideram que este, além de suas 
aspirações como instrumento científico, seja 
um poderoso instrumento de legitimação de 
uma determinada visão de mundo e de 
sociedade, portanto uma ideologia. 
Para os fins deste artigo, assumo a 
perspectiva de Joseph Grieco – este 
considera o Realismo um “programa de  
 
 
pesquisa” no sentido que o termo assume p
Lakatos, sendo, pois, dotado, de um “núcleo 
conjunto de princípios centrais, que se 

irrefutáveis, e de um “cinturão de proteção”, ou conjunto de 
hipóteses auxiliares destinadas a manter a capacidade 
explicativa do programa de pesquisa, salvaguardando o 
“núcleo duro” quando este for questionado ao longo do 
tempo.  
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“Todos os programas de pesquisa científica 

podem ser caracterizados pelo ‘núcleo’. A heurística 
negativa do programa nos proíbe dirigir o ‘modus 
tollens’ para esse 'núcleo'. Ao invés disso, 
precisamos utilizar nosso engenho para articular ou 
mesmo inventar 'hipóteses auxiliares', que formam 
um cinto de proteção em torno do núcleo, e 
precisamos redirigir o ‘modus tollens’ para elas. É o 
cinto de proteção de hipóteses auxiliares que tem 

de suportar o impacto dos testes 
e ir se ajustando e reajustando, 
ou mesmo ser completamente 
substituído, para defender o 
núcleo assim fortalecido” 14. 

 
10 BROWN, Chris. Understanding International Relatio
Macmillan, 1997, p.26. 
11 HALLIDAY, Fred. Repensando as Relações Internacionais. P
Ed. UFRGS, 1999, p.24 
12 CARR, Edward. The Twenty Years Crisis, Haper Torchbooks
13 BANKS, Michael. “The Inter-Paradigm Debate”, in 
A.J.R.Groom (eds) International Relations – A handbook of cu
Pinter Publ. 1985, p.13 

 
A tentativa de determinar os 
princípios centrais do Realismo 
não é recente, tampouco despida 
de controvérsia. Críticos do 
Realismo como Robert Keohane e 
defensores seus como o já 
mencionado Grieco buscaram 
sistematizar os princípios desse 
programa de pesquisa, com 
resultados diversos. Tarefa nada 
trivial, dada a manifesta vastidão 
de obras que se filiam (ou 
pretendem fazê-lo) ao Realismo 
ao longo dos tempos, de Tucídides 
a John Mearsheimer. Sem ignorar 
as análises já realizadas, proporei 
um esquema alternativo de 
“núcleo duro”.  
 
O Realismo tem como primeiro 
elemento de seu “núcleo duro” 
uma suposição ontológica. Esta 
afirma que a “realidade” (ou 
conjunto de fenômenos que serão 
objeto de investigação do 
programa de pesquisa) apresenta 

a

h

a
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e Maquiavel, 
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'analogia 
antropomórfica'. Os 

estados, como os 
omens, são 'desejosos' 
(Morgenthau chega a 
dizer 'perversos') e 

pouco sociáveis, 
governados por 

imperativos ligados à 
autopreservação. Não 
havendo autoridade 

superior a eles – 
mbiente anárquico – os 
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acentuado caráter CONFLITIVO, 
não modificado ao longo da História. A recorrência do 
fenômeno da Guerra, não importando o quão diferentes 
sejam as partes nele envolvidas, por exemplo, seria uma 
confirmação dessa suposição ontológica, para os realistas – 
pegue-se o exemplo de Grieco: 
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14 LAKATOS, Imre. “O Falseamento e a Metodologia dos Programas de 
Pesquisa Científica”. In: LAKATOS, Imre & MUSGRAVE, Alan (eds.). A 
Crítica e o Desenvolvimento Científico. São Paulo: Editora Cultrix/Editora 
da USP, 1979, p.163 



“Muitos estudiosos consideram a Teoria 
Realista um instrumento de análise 
relevante para o estudo da Política 
Mundial. Isso ocorre devido à Teoria 
Realista responder as questões-chave das 
Relações Internacionais: quais são as 
causas do conflito e da guerra entre as 
nações, e quais são as condições para a 
cooperação e para a paz entre elas?” 15. 
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Desta forma, o Realismo propõe-se a explicar 

por que o mundo (ou a “realidade internacional”) é 
caracterizado acima de tudo pelo conflito, em 
detrimento, por exemplo, da harmonia ou cooperação. 
Como decorrência dessa proposição inicial, os autores 
realistas se propõem a explicar “o mundo como ele é, e 
sempre será” e não como este deveria ser. Vemos isso 
nas obras de Maquiavel e Kenneth Waltz: 

"A vida como é está tão distante 
da vida como deveria ser, que um homem 
que desiste do que está feito, em prol do 
que deveria fazer, engendra a sua ruína 
mais do que a preservação" 16. 

“A despeito de acidentes e 
turbulências, a política internacional é o 
reino das continuidades” 17. 

  
E como seria este mundo, pois? Quais seriam suas 

unidades básicas? Qual seria o “elemento significante” capaz 
de diferenciar as Relações Internacionais de outras 
disciplinas? Os Realistas, ao definirem quais são os agentes 
principais das Relações Internacionais, conferem primazia às 
coletividades politicamente organizadas, ou seja, aos 
Estados nacionais soberanos. Afirma Hans Morgenthau: “...o 
Estado-nação é o ponto de referência final da Política 
Externa contemporânea” 18. 
 

Isso não implica que os homens sejam descartados 
como elementos desprovidos de importância nesse esquema 
analítico. Muito antes o contrário. Ainda que não sejam 
considerados os principais agentes das Relações 
Internacionais (ou sequer atores, por vezes), o Realismo 
construiu suas análises sobre os Estados – e, portanto, 
analisou suas interações e lógica de ação – tomando por 
base análises sobre a natureza dos homens, como estes se 
organizam politicamente e em que contexto se dão estes 
processos. Em outras palavras: o Realismo explica a 
realidade internacional a partir dos Estados, feita uma 
analogia entre estes e os seres humanos. Os homens são, 
pois, o “pano de fundo” contra o qual se constrói o programa 
de pesquisa realista. Morgenthau é eloqüente: 

 “O Realismo Político crê que a Política, 
como a Sociedade em geral, é governada por leis 

objetivas, que têm suas raízes na natureza 
humana” 19. 

 
Autores considerados precursores do Realismo, 

como Tucídides, Maquiavel e Hobbes, explicaram as relações 
políticas entre os homens e a própria constituição do Estado 
(ou das comunidades políticas organizadas de suas épocas) 
partindo de afirmações sobre a “natureza humana”, as 
tendências inatas que levariam os homens a se relacionar 
como (supostamente) sempre teriam feito e fariam, no 
futuro. Tucídides afirma que os homens emulam o 
comportamento dos deuses, portanto encontrando um 
fundamento “transcendental” para o comportamento 
humano, governado pelos vetores da glória, do medo e do 
interesse – esse caráter transcendental poderia explicar a 
continuidade do padrão de relacionamento humano em todos 
os tempos e lugares, pois 20. Maquiavel afirma que, num 
ambiente perenemente hostil, todo Estado (através de seu 
governante, o Príncipe) deve buscar os meios adequados 
para sobreviver, não importando quão “vis” sejam os cursos 
de ação adotados, uma vez que a Moral é produto do Poder 
e nada é mais caro ao Poder do que a sobrevivência do 
próprio Estado 21. 
 

Hobbes 22 (de forma mais sistemática e explícita do 
que Maquiavel), por sua vez, vê os homens como seres 
naturalmente desejosos e pouco sociáveis, portanto estes 
entram em constante conflito, antepondo a cada indivíduo o 
imperativo da sobrevivência (e, na ausência de um poder 
constituído capaz de garantir os meios de autopreservação a 
cada indivíduo – portanto, num ambiente anárquico – os 
indivíduos decidem em caráter privado como agirão para 
promover sua autopreservação, adequando meios para este 
fim). Hobbes afirma que o contexto da “guerra de todos 
contra todos” pode ser superado, entretanto, caso os 
homens “abram mão do juízo privado acerca dos meios de 
promover sua autopreservação” em prol de uma entidade 
por eles criada, o Leviatã. Nesse momento, ocorre a 
passagem das relações humanas, de um contexto anárquico 
para um hierárquico, mudando sobremaneira o caráter das 
relações entre os homens, tornadas deveras menos 
conflitivas e fundando um poder socialmente legítimo (pois 
soberano – superior a qualquer outro no seio daquela 
coletividade). O “contrato social”, portanto, implica a 
passagem da política feita num ambiente de anarquia para a 
política feita num ambiente de hierarquia e explica, dessa 
forma, a possibilidade da superação do conflito entre os 
homens.  
 

 

 

                                                

Hobbes, no entanto, caracteriza a relação entre as 
coletividades (estados) como sendo feita na ausência de 
uma autoridade superior a estes, ou seja, vigeria uma 
proverbial “guerra de todos contra todos” no plano 
internacional, inexistindo um “Leviatã universal”. Isso se dá 
uma vez que, ao contrário dos homens, os estados não são 
“iguais ou semelhantes entre si em potencialidades”, para 
Hobbes, ou seja, nem todos os Estados constituem uma 
ameaça – haveria Estados mais e menos “poderosos”, 15 GRIECO, Joseph M. “Realist International Theory and the Study of World 

Politics”. In: DOYLE, Michael W. & IKENBERRY, G. John (eds.). New 
Thinking in International Relations Theory. Westview Press, 1997, p.163  
16 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo, Editora Cultrix, 1977, 
p.115) 

19 MORGENTHAU, obra citada, p.11 
20 TUCÍDIDES. The Melian Dialogue, in History of the Peloponnesian War. 
In VIOTTI, P. & KAUPPI, M. International Relations Theory. NY: 
Macmillan Publ. Co., 1993 

17 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, 
Massachusets: Addison-Wesley, 1983, p.65 
18 MORGENTHAU, Hans. Política Entre las Naciones. Buenos Aires: Grupo 
Editor Latinoamericano, 1986, p. 20 

21 MAQUIAVEL, obra citada, p.73 
22 HOBBES, Thomas. Leviatã. Os Pensadores, Abril Cultural, 2000 



criando uma dinâmica distinta da dos homens, substituindo 
a “guerra de todos contra todos” por uma acomodação dos 
“grandes” poderes uns aos outros, englobando nessa 
dinâmica, em situação de sujeição, os “pequenos” poderes. 
Hobbes, no entanto, não afirma ser impossível a modificação 
desse cenário no longo prazo, no que difere dos autores 
realistas, seus seguidores. A construção de um “Leviatã 
universal”, se é difícil, não é tarefa fadada ao fracasso num 
horizonte futuro distante. O conflito entre Estados num 
ambiente anárquico pode, à semelhança do conflito entre os 
homens, ser vencido23. 

 
Se os Estados buscam maximizar sua 

autopreservação, temos uma realidade internacional não 
somente conflitiva – ela é igualmente competitiva. Os 
Estados se lançam na busca pelos meios capazes de prover 
sua autopreservação. Meios, estes, que variaram de autor 
para autor realista. Alguns dizem que o principal meio é o 
“poder”. Outros favorecem o conceito de “segurança”. 
Outros, ainda, adotam ambos, sendo o poder um meio 
intermediário para gerar segurança e, portanto, garantir a 
autopreservação. Vejamos tal pluralidade contrapondo as 
visões de Morgenthau, Waltz, Grieco e Mearsheimer:  
 O Realismo recupera quase que por completo o 

“edifício político hobbesiano”, bem como alguns dos 
argumentos de Tucídides e Maquiavel, conformando a 
“analogia antropomórfica” já mencionada. Os estados, como 
os homens, são tidos como agentes “desejosos” 
(Morgenthau chega a dizer “perversos”) e naturalmente 
pouco sociáveis, governados por “imperativos” ligados à 
autopreservação. Não havendo uma autoridade superior a 
eles (ambiente anárquico), os estados só podem contar 
consigo mesmos para promover sua autopreservação e 
(sendo “Leviatãs”) a dos seus cidadãos, como afirma 
Raymond Aron:  

“...independente do objetivo último da 
Política Internacional, poder é o objetivo imediato” 
28. 

“Apenas se a autopreservação está 
garantida, podem os Estados buscar outros 
objetivos como tranqüilidade, lucro e poder” 29. 

“...a maioria dos Estados buscará o nível 
mínimo de poder que lhes seja suficiente para 
garantir sua segurança e autopreservação” 30. 

“...a razão mais básica que move os 
estados é a autopreservação. Estados no sistema 
internacional buscam maximizar sua posição 
relativa em termos de poder em relação aos 
demais” 31. 

 
“Toda coletividade política quer sobreviver. 

Governantes e súditos desejam manter sua 
coletividade por todos os séculos, de qualquer 
modo” 24.  

 
A competição entre os Estados no plano 

internacional não pressupõe a inexistência de outros 
agentes. Sempre houve outros agentes envolvidos no “jogo 
internacional”, no entanto estes não assumem, para os 
Realistas, a mesma importância das coletividades e Estados.  

 
Os estados julgam privadamente quais meios serão 

empregados para se preservar e as ações apropriadas para 
este fim – seguindo Maquiavel, não importando o quão 
“perversas” sejam tais ações. Diz Aron: “Os Estados não 
admitem árbitro, tribunal ou lei superiores à sua vontade; 
em conseqüência, devem sua existência e segurança a si 
próprios e seus aliados” 25. 

“O comportamento de outros atores, 
incluindo corporações multinacionais e organizações 
internacionais, é condicionado e delimitado pelas 
decisões e pelo poder dos Estados” 32. 

 “Os estados determinam os termos através 
dos quais eles próprios, bem como os agentes não-
estatais, encenam seus dramas ou levam adiante 
seus negócios diários” 33. 

Os Estados, assim, são (além de amorais) agentes 
racionais, que buscam maximizar sua autopreservação (daí 
deriva, em inglês, o termo realista self-help) através dos 
meios que julgam adequados. “Auto-ajuda é 
necessariamente o princípio de ação num cenário anárquico” 
26. O relacionamento dos Estados num tal ambiente é 
caracterizado pelo conflito (Hobbes afirma que a Guerra não 
implica o uso constante da força, mas “um prolongado 
intervalo de tempo em que a possibilidade ou o desejo do 
uso desta é constante”). O tipo de ação racional 
característico dos estados no Realismo foi abordado por Kant 
em sua “Crítica da Razão Pura”, na forma de um imperativo 
hipotético (o agente adapta meios a fins) em contraposição 
a um imperativo dito categórico (o agente agiria de acordo 
com uma norma moral universalizável, colocando-se, pois, 
“no lugar do outro agente”) – para Kant o Homem seria 
portador de ambas as formas de raciocínio, num esquema 
analítico que se afasta do Realismo 27. 

 
Da mesma forma, os Estados não interagem entre 

si em pé de igualdade (retomando a tese hobbesiana de que 
haveria extrema desigualdade de dotação entre os estados, 
tornando menos provável o cenário de guerra de todos 
contra todos e a criação de um “Leviatã Universal”). Há uma 
marcantemente desigual distribuição dos recursos no “plano 
internacional”, sendo os Estados e coletividades, pois, mais 
ou menos dotados, grandes e pequenos poderes, os últimos 
se “adequando” aos primeiros – daí a popularidade das teses 
relativas ao conceito de Balança de Poder entre os realistas 
34. Daí a consideração do Realismo como um programa de 
pesquisa “elitista” – suas análises privilegiam os Estados 
mais dotados e os menos dotados são explicados a partir 
dos primeiros.  

 
 

 
 
 

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. 

 
 

8

                                                 
                                                

 
23 NAVARI, Cornelia. “Hobbes, the state of Nature and the Laws of Nature”, in Ian 
Clark (ed.) Classical Theories of International Relations, London, Macmillan Press, 
1996 

 
28 MORGENTHAU, obra citada, p.3 

24 ARON, Raymond. Paz e Guerra Entre as Nações. Brasília: Editora da UnB, 1986, 
p.102 

29 WALTZ, obra citada, p.126 
30 GRIECO, obra citada, p.167 

25 Aron, obra citada, p.147 31 MEARSHEIMER apud GRIECO, obra citada, p.187 
26 WALTZ, obra citada, p.111 32 KRASNER apud GRIECO, obra citada, p.164 
27 KANT, Immanuel. “Morality, Politics, and Perpetual Peace” in VIOTTI, P. & 
KAUPPI, M. International Relations Theory, New York, Macmillan Publishing 
Company, 1993 

33 WALTZ, obra citada, p.94 
34 WOLFERS, Arnold. Discord and Collaboration: Essays on International Politics, 
Baltimore, John Hopkins University, 1962 



“A estrutura dos sistemas internacionais é 
oligopolística. Os atores principais determinam, em 
cada época, como deve ser o sistema, mais do que 
são determinados por ele” 35.  

“Todo sistema de auto-ajuda define-se nos 
termos de suas principais unidades” 36. 

 
Os Realistas negam a possibilidade de que algum 

dia se estabeleça o fim dos conflitos entre os Estados, com a 
criação de um “poder mundial” ou alguma forma de 
hierarquia, ou pelo menos desconfiam grandemente desta 
possibilidade, reiterando a inexorável “realidade da 
anarquia". Nesse sentido, ecoam menos as considerações de 
Hobbes sobre a desigualdade entre os Estados do que o 
argumento de Tucídides sobre o caráter imutável das 
relações entre as coletividades que os homens criam (sem, 
no entanto, afirmar a existência de um fundamento 
transcendental para esta consideração). A “apropriação 
seletiva” por parte dos realistas da vasta obra de autores 
como Hobbes, Maquiavel e Tucídides nos faz pensar que, 
mesmo estes podendo ser considerados sem dúvida 
“precursores” do Realismo, não há como não atentar para o 
fato de que suas obras superam os limites desse programa 
de pesquisa.  
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A “analogia antropomórfica” do Realismo, como 

visto no parágrafo anterior, alia-se à “realidade da anarquia” 
na caracterização ontológica das Relações Internacionais 
como o reino do perene, inexorável conflito entre os Estados 
nacionais soberanos, estes buscando maximizar sua 
autopreservação. “O caráter anárquico da política 
internacional é responsável pela marcadamente repetida 
vida internacional ao longo dos séculos” 37. É notável o fato 
de que muitos autores atribuíram à própria anarquia a 
explicação do caráter conflitivo das Relações Internacionais.  
 

Waltz e os autores do dito Realismo Estrutural, por 
exemplo, derivam do caráter anárquico do sistema 
internacional toda a lógica de interação, conflitiva e 
competitiva, dos agentes dessa “realidade”. Nesse sentido, a 
anarquia seria mais relevante do que a natureza dos 
agentes. No entanto, nem mesmo esses autores 
conseguiram se desvencilhar do emprego da “analogia 
antropomórfica” na caracterização dos principais agentes das 
Relações Internacionais, os Estados. Estes continuaram a ser 
tidos como entidades maximizadoras de sua 
autopreservação, à semelhança do “homem hobbesiano” (e 
Waltz ainda agrega outra referência ao fazer analogia 
explícita entre os Estados e o “homem econômico” da teoria 
econômica de Adam Smith). 
 

Ainda é digno de consideração o fato de que 
autores decididamente não-realistas, como Grotius e Kant, 
articularam um cenário internacional anárquico, mas o qual 
não é necessariamente marcado pelo conflito. Estes autores 
propõem versões alternativas para a “analogia 
antropomórfica”, partindo de diferentes caracterizações da 
“natureza humana”, com conclusões diferentes dos realistas. 
Grotius, recuperando o conceito aristotélico do “zoon 
polítikon” e o conceito aquiniano do “homem social” 38, 

afirma que a cooperação social e valores comuns podem 
subsistir mesmo num ambiente anárquico (argumento 
recuperado por autores como Martin Wight e Hedley Bull, 
motivando a criação da chamada “Escola Inglesa” 39). Kant 
afirma, por seu turno, que uma vez que os homens 
“amadureçam” sua razão ao longo de sua trajetória histórica 
(substituindo o imperativo hipotético pelo imperativo 
categórico), é possível prever o fim dos conflitos, ainda que 
não se substitua necessariamente a anarquia internacional 
por uma ordem hierárquica. A anarquia, pois, não implica 
inexoravelmente o conflito 40. Nesse sentido, fica claro que 
são elementos basilares do programa de pesquisa Realista 
tanto a “analogia antropomórfica” que caracteriza os Estados 
quanto a “realidade da anarquia” que faz com que os 
Estados tendam ao conflito. 
 

Como último elemento pertencente ao “núcleo 
duro” do Realismo, percebe-se que a analogia entre os 
homens e as coletividades politicamente organizadas faz 
com que as últimas sejam tomadas como “entidades 
monolíticas”, autônomas, distintas dos respectivos meios 
sociais, políticos e econômicos nos quais surgem e dos quais 
retiram recursos humanos e materiais para continuarem a 
existir. Em suma, os Estados e coletividades seriam 
entidades autônomas frente a seus respectivos “cenários 
domésticos”, capazes, portanto, de tomar decisões de forma 
autônoma, fundadas na maximização de sua 
autopreservação, ainda que esta prejudique interesses de 
grupos existentes no interior do Estado.   
  

“...(os Estados) têm suficiente autonomia 
frente às suas sociedades nacionais para 
reconhecer e buscar os interesses da nação como 
um todo, e não somente aquelas de grupos 
poderosos no interior da sociedade, e eles podem 
de fato estabelecer objetivos e estratégias que 
sejam contrário às preferências de importantes 
setores da sociedade” 41. 

 
É esse elemento – a autonomia do Estado – que 

separa os estudos de Política Externa e autores como Carr 
dos realistas. Os primeiros buscam analisar como as 
decisões do Estado são influenciadas por elementos 
“internos”. Carr, por sua vez, não obstante recuperar muitos 
dos argumentos de Maquiavel e Hobbes em sua obra “The 
20 Years’ Crisis”, considera haver uma aguda continuidade 
entre as esferas interna e externa dos Estados, bem como o 
elemento central de sua obra consiste na idéia da Política 
como sendo composta por dimensões (irreconciliáveis) tanto 
de Utopia quanto de Realismo, ambas as dimensões isoladas 
sendo incapazes de explicar completamente a realidade 42. 
 

                                                  
39 BULL, Hedley. The Anarchical Society. New York: Columbia University Press, 1977 35 ARON, obra citada, p.121 
40 HEISS, Hans. Kant: Political Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 
1991 

36 WALTZ, obra citada, p.72 
37 WALTZ, obra citada, p.66 

41 GRIECO, obra citada, p.166 38 BULL, Hedley. “The Grotian Conception of International Society”, in H.Butterfield 
& M.Wight (eds) Diplomatic Investigations. London, George Allen & Unwin Ltd, 1966 42 CARR, obra citada, p.95 
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A “Marcha para o Leste” e 
Outras Medidas 

  
 A metamorfose estrutural 

da OTAN implica uma associação 
de fatores e medidas práticas, 
algumas das quais 
foram lúcida e 

perspicazmente 
assinaladas pela 
Estratégia de 

Segurança 

nações integrantes da aliança tenham contribuições de 
combate apropriadas a fazer em uma coalizão militar.   

Uma maior integração das forças multinacionais 
da aliança, aliada à flexibilidade das estruturas de comando 
(com o propósito de atender às novas exigências 
operacionais e às novas configurações de força), seriam de 

grande utilidade, não negligenciando um 
aspecto de importância precípua no 
eventual sucesso que a OTAN vier a 
lograr: a necessidade iminente e 
imprescindível de se extrair vantagens 
da superioridade tecnológica e dos 

“não se pode negar 
que a sinergia e a 
química pagã de 
ilegitimidades e 
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Nacional norte-
americana. Com vistas à contenção ao 
combate do terrorismo e da “ilegítima” 
acepção de estratégia militar 
emblematicamente representada por bin 
Laden, pela Al-Qaeda e pelas milícias 
descentralizadas palestinas, entre 
outros, a aliança já deu cabo de 
algumas medidas, tais como expandir a 
estrutura da organização e admitir 
novos membros43[i], os quais em um 
passado não muito distante, 
engrossaram as fileiras do extinto Pacto 
de Varsóvia. Importa mencionar que a 
“Marcha para o Leste” empreendida pela 
OTAN não encontrou resistência ou 
oposição significativa em relação à 
Rússia, que, ainda segundo a Estratégia 
de Segurança Nacional dos EUA, não é 
mais um adversário estratégico de 
Washington (pecha esta que, com 
efeito, agora reserva-se à China). 
Paralelamente a tal iniciativa, o Estado-
Maior da aliança deve reorganizar a 
disposição de forças da OTAN na 
Europa, com vistas a permitir um 
deslocamento de efetivos de força-tarefa em uma 
situação emergencial, bem como, qual verificado pela 
NSS-NSC/2002, certificar-se que as forças militares das 

recursos humanos das pujantes 
economias de seus países membros, 
com o findo de imprimir transformações 
fundamentais à estrutura das forças 
militares da aliança, de maneira a 
suprimir inimigos reais e potenciais, 
assim como de reduzir a vulnerabilidade 
das nações ocidentais e aliadas. 

 

t

43[i] Em 21/11/2002, por ocasião da reunião de cúpula da OTAN em 
Praga, sete países da antiga Cortina de Ferro – Bulgária, 
Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia e Romênia - 
foram convidados a se tornarem membros da aliança atlântica, 
concretizando as aspirações da OTAN em agregar à sua estrutura 
os ex-satélites soviéticos no Leste Europeu. Junto à Hungria, 
Polônia e República Tcheca, que aderiram à OTAN em 1999, já 
perfazem dez os países da Europa Oriental a integrarem a aliança. 

 
Assim, a mudança no bojo da 

política externa norte-americana, que na 
administração Clinton pautou-se pela 
tentativa de elaboração de uma 
relativamente nova ordem mundial pós-
Guerra Fria com base na premissa do 
multilateralismo, expresso no conceito 
de Engajamento e Expansão (E&E), 
rumo a uma conduta de orientação 
unilateral que substitui a contenção e a 
“defesa defensiva” pela “preemp ive 
action”, ou ação preventiva, da Doutrina 
Bush, encontra seu respaldo na própria 
reformulação das estruturas de defesa 
multinacionais (i.e. a OTAN) e na 
preferência dada pela Casa Branca às 
ações que independem do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas.  O fomento dado ao 
desenvolvimento das nações desfavorecidas, o incentivo à 
livre iniciativa, ao primado dos Direitos Humanos, ao livre 
mercado e às demais diretrizes de desenvolvimento que 
têm como objetivo as nações periféricas e não-imunes à 
disseminação do terrorismo configuram o agregado de 
medidas formais e intermediárias da defesa da supremacia 
hegemônica norte-americana no mundo, ao passo que as 
mudanças na estrutura OTAN – e na própria Estratégia de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos, fator este de 
importância preponderante – representam a alternativa 
militar capaz de cooptar o inimigo e impedi-lo de malograr 
os interesses da América e das demais nações ocidentais e 

desordem de Bin 
Laden. Bush, Blair e 
Saddam e a ’nova 

guerra’  representam 
uma linha de ruptura 
com uma ordem já 
arcaica, e, havendo 
partes interessadas 

em preservar a ordem
cujas rodas 

desprendem-se em 
um desmoronamento 

histórico ímpar, 
arma-se o dinâmico 

entre as falanges da 
conservação e as 

forças da ruptura.” 

cenário no qual há de 
ser travado o embate 



aliadas. Ato contínuo, faz-se sensata a afirmação de que 
as medidas formais e intermediárias transmitem à 
comunidade internacional o resquício de multilateralismo 
e integração que permaneceu no cerne político da 
Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos 
após os atentados terroristas de onze de setembro, 
sendo que tais medidas são secundárias e de relevância 
menor se comparadas às transformações da OTAN, da 
Estratégia de Segurança Nacional e nos novos postulados 
estratégicos das Forças Armadas dos Estados Unidos da 
América.  
 
Bush e a Química Pagã da Nova Guerra 
  

Seria demasiadamente precipitado uma análise 
acadêmica técnica e criteriosa acerca das conseqüências 
duradouras das hipóteses de metamorfose previamente 
desenvolvidas. O irromper da invasão do Iraque por 
parte dos Estados Unidos e a derrubada do regime de 
Saddam Hussein,  o sumário e lamentável unilateralismo 
norte-americano em prescindir da chancela do CSNU 
para a consecução da ação armada no Iraque, as 
hipóteses a respeito da cobiça norte-americana em 
relação exclusiva ao petróleo iraquiano (tributárias de 
uma leitura estritamente globalista e equivocada das 
relações internacionais), as divergências político-
estratégicas e diplomáticas suscitadas entre os Estados 
Unidos e o triunvirato anti-guerra franco-russo-alemão (e 
as conseqüências de tais divergências para o futuro da 
OTAN e da própria ONU), as recorrentes manobras 
políticas de Washington e Pyongyang e as pré-crises 
ensejadas com a decisão norte-coreana de retomar seu 
programa nuclear e pela intensificação da concentração 
de forças estadunidenses na península, a realização de 
manobras e exercícios militares em Taiwan com a 
presença de forças militares norte-americanas, a pauta 
tangente às células e organizações terroristas no Sudeste 
Asiático e a própria postura européia face à 
reestruturação da aliança militar ocidental, entre outros 
fatores, são fatos que, em virtude de ainda não terem se 
dado por concluídos ou virtualmente definidos, não 
permitem uma abordagem mais incisiva e eivada de 
hipóteses conclusivas. Não foge à comparação, porém, 
as relativas – e parciais – semelhanças (e diferenças 
irônicas) entre a política de George W. Bush no 
concernente à “guerra contra o terror” e as diretrizes de 
Otto von Bismarck com respeito à contenção das 
aspirações e do nacionalismo francês. Quando o 
Chanceler alemão afirmou, em discurso ao Reichstag, em 
11 de janeiro de 188744[ii], que a superioridade da França 
poderia basear-se nas alianças que ela poderia vir a 
urdir, e que ele próprio não acreditava que tais alianças 
pudessem vir ser produzidas, suas palavras soaram ao 
mesmo tempo proféticas e equivocadas. Proféticas 
porque não a superioridade, mas a resistência francesa 
face à pujança da máquina de guerra alemã, de fato 
baseou-se na Entente Cordiale, e, portanto, no sistema 
de alianças que a Quai d´Orsay foi capaz de elaborar; e, 
de forma óbvia, foram equivocadas porque o vaticínio de 

Bismarck quanto à incapacidade francesa de produzir tal(is) 
aliança(s) estava errado. Bush, por sua vez, crê que a 
resistência e a continuidade das ações terroristas por parte 
de organizações islâmicas fundamentalistas residem na 
capacidade que tais entidades têm de encontrar abrigo em 
nações condescendentes com suas ações, em suas 
habilidades para adquirir armas de destruição de massa, no 
fundamentalismo estrutural inerente às sociedades 
muçulmanas e na já suprimida inércia do “Mundo Livre” em 
reagir a tais afrontas. Tal qual Bismarck, Bush conhece o 
método através do qual o adversário pode arruiná-lo e 
subjugá-lo, e, ao contrário do Reichskanzler, sabe que o 
inimigo pode disponibilizar os meios através dos quais irá 
alcançar seu propósito. Em parte, Bush preveniu-se, 
embora seu equívoco fatal possa residir na falta de 
sensibilidade e traquejo diplomático em compreender os 
meandros de uma cultura fartamente distinta da ocidental, 
de sorte a gerar um embate frontal com uma civilização 
que ocupa uma posição geográfica e politicamente central 
no planeta. Trata-se de um ônus com o qual nem os 
Estados Unidos ou o Ocidente podem arcar, e, para a sua 
própria sorte (e para a da civilização judaico-cristã 
ocidental como um todo), é acepção comumente aceita o 
desejo de que o seu desfecho não seja semelhante ao do 
Segundo Reich. 

  
Entre paralelos, distinções, contraposições 

conceituais e hipóteses difusas, surge, egressa da caótica 
indefinição contextual, uma bizarra sinergia que envolve 
um sutil paralelo entre as aspirações hegemônicas da casa 
de Habsburgo no século XVI e os contemporâneos anseios 
norte-americanos em sustentar uma hegemonia que se 
contempla sucessivamente submetida a contestações até 
mesmo no próprio Ocidente. De tal forma, resulta uma 
combinação de elementos cronológica e contextualmente 
distintos – os Habsburgo do século XVI e os Estados Unidos 
do século XXI -, de ordens e sistemas internacionais 
completamente diferentes e de  fundos materiais – 
tecnologia, acesso à informação, o próprio conceito de 
estratégia militar, etc. – incomparáveis. Essa química pagã 
de fatores e métodos ilegítimos e anárquicos que 
contrariam os mais basilares preceitos éticos e morais da 
filosofia da guerra, as comparações subjetivas e a 
expectativa ante o futuro que ainda não se desvelou 
encerram por conferir às circunstâncias um ar 
transcendental, e, pelos metafísicos de plantão, 
apocalíptico. Com efeito, tais especulações não passam de 
bravatas toscas e infundadas. Todavia, e sem mais 
delongas nas comparações históricas, não se pode negar 
que a sinergia e a química pagã de ilegitimidades e 
desordem de bin Laden. Bush, Blair e Saddam e a “nova 
guerra”  representam uma linha de ruptura com uma 
ordem já arcaica, e, havendo partes interessadas em 
preservar a ordem cujas rodas desprendem-se em um 
desmoronamento histórico ímpar, arma-se o dinâmico 
cenário no qual há de ser travado o embate entre as 
falanges da conservação e as forças da ruptura. Porque, a 
exemplo do que afirmou Thomas Mann, toda Era que teme 
a si mesma tende a restaurar-se. 
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44[ii] Les origines du Pangermanisme. Collection de documents sur 
le Pangermanisme. Préface de Ch. Andler, Paris,  L. Conrad, 
1915, pp. 180-183. 
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Na actualidade, os serviços, ainda que 

representem cerca de 60% da produção e do 
emprego mundial, não representam mais de 20% do 
respectivo comércio (dados segundo as Balanças de 
Pagamentos). A sua taxa de crescimento é porém, 
maior que a dos bens, atingindo actualmente o valor 
de cerca de 1,4 trilhão de dólares. Esta cifra não pode 
ser minimizada dado que muitos serviços têm sido 
considerados exclusivamente nacionais, estando 
agora a sua capacidade a ser internacionalizada. É 
natural, pois que esta tendência de crescimento se 
mantenha, devido à introdução 
de novas tecnologias na sua 
transmissão (e.g. operações 
bancárias electrónicas), a queda 
de muitos monopólios existentes 
há muitos anos (e.g. serviços de 
telecomunicações) e 
desregulamentação noutros 
sectores (e.g. transportes). Estas 
alterações tecnológicas e 
normativas têm potenciado a 
“comerciabilidade” dos serviços, 
o que tornou necessário o 
estabelecimento de regras 
multilaterais. 
 
 Tendo sido negociado no 
âmbito do Uruguay Round, o 
Acordo Geral Sobre o Comércio 
de Serviços (designado pela 
expressão GATS) consagra pela 
primeira vez normas e 
compromissos de cariz mundial, 
ao nível dos serviços. Os grandes 
demandantes da inclusão dos 
serviços na agenda da ronda foram 
maiores fornecedores mundiais. 
 
 As regras derivadas do G
onde se destacam os princípios
Favorecida,  tratamento naciona
acesso ao mercado, regulament
razoáveis, não restrição a pagamen
consolidação de compromisso
individualmente e progressiva libera
novas negociações. Se existem algu
com as regras do GATT, igualmente
diferenças, a saber, as listas de c
diferentes governos na liberaliza

representam apenas o primeiro 
passo, havendo pois uma 
liberalização progressiva, 
mediante a consolidação da 
abertura de cada segmento em 
listas positivas de 
compromissos (negociação 
bottom-up). Daqui resulta que 
as obrigações de cada membro 
do GATS dependem do 
compromisso que assumiu 
concretamente na sua lista de 
serviços. Todos os membros da 

OMC são signatários do Acordo GATS na 
lista de serviços por eles eleita. 
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 O Acordo GATS é composto por 32 
artigos (considerando os 3 artigos bis), 
estando estruturado em seis partes 
distintas (incluindo preâmbulo e as duas 
secções finais). 
 
 O preâmbulo define as 
considerações que inspiraram a 
negociação; o estabelecimento de um 
marco multilateral de princípios e normas 
visando à abertura progressiva do comércio 
de serviços e a sua expansão visando ao 
desenvolvimento económico global, que  ao 
abrigo do GATS os membros da OMC e em 
particular os países em desenvolvimento 
continuaram a regulamentar no nível 
nacional, a fim de prosseguir a sua política 
económica, e por fim que os países em 
desenvolvimento serão ajudados ao abrigo 
deste Acordo, de modo a fortalecer a sua 
capacidade nacional em matéria de serviços 
e a sua eficácia e competitividade. 
“Os principais actores 
da negociação no 

domínio dos serviços 
são, por um lado, os 

grandes países 
desenvolvidos, 

desejosos de exportar
serviços e da 

liberalização, e por 
outro os países em 
desenvolvimento, 

com menos 
vantagens 

competitivas e 
técnicas e com 

receios  da abertura 
do seu sector dos 

serviços.” 
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os EUA e a CE, os 

ATT são notórias, 
 da Nação Mais 
l, transparência, 
os objectivos e 
tos internacionais, 
s de países 
lização através de 
mas semelhanças 
 existem algumas 
ompromissos dos 

ção dos serviços  

 
 A Primeira Parte define o alcance do GATS e o 
seu campo de aplicação. O Acordo aplica-se às 
medidas adoptadas pelos membros da OMC que 
afectem o comércio de serviços. Estão excluídos deste 
Acordo os serviços de origem estatal, não comercial e 
em não concorrência com outros fornecedores (e.g. 
segurança social e funções de banco central) e o 
sector do transporte aéreo, os direitos de tráfego e os 
serviços directamente associados aos direitos de 
tráfego. O artigo 1 do GATS tem uma definição ampla 
do conceito de comércio de serviços, que resulta em 
quatro formas de fornecimento distintas; 
transfronteiriço, consumo no exterior, presença 
comercial e presença de pessoas físicas. O 



fornecimento transfronteiriço de serviços (modo 1) 
corresponde à forma normal de comércio de 
mercadorias e que se assemelha às forma de 
regulamentação estabelecidas pelo GATT, que entre 
outras coisas mantém a separação entre fornecedor e 
comprador, e o que atravessa a fronteira é o próprio 
serviço. O consumo no estrangeiro (modo 2) consiste 
num fornecimento de um serviço de um território de 
um membro a um consumidor de serviços de outro 
membro, havendo a deslocação do consumidor ao 
país do fornecedor. Este tipo de comércio de serviços 
(e.g. turismo) é uma forma directa de comércio que 
não levanta grandes problemas, dado que não exige 
que o fornecedor seja admitido no país do 
consumidor. A presença comercial (modo 3) consiste 
no fornecimento de um serviço mediante presença do 
fornecedor no território do consumidor. Este tipo de 
comercio dá-se devido ao facto de fornecedor e 
consumidor necessitarem de estar presentes no 
mesmo local, sendo o caso típico a abertura de 
agências e sucursais. Esta presença comercial não 
exige a obrigatoriedade de pessoas estrangeiras. A 
presença de pessoas físicas (modo 4) pode dar-se 
sem uma presença comercial (modo 3) ou em seu 
complemento. Isto é,  o modo 4 implica a admissão 
de uma pessoa (física) estrangeira, oriunda do 
fornecedor que se desloca para o território do 
consumidor. Pela exposição feita decorre que os 
serviços podem ser prestados sob muitas formas, 
sendo que o mesmo serviço poderá ser consumido 
também nos diversos modos descritos. 
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 A Segunda Parte trata das obrigações e 
regras gerais do GATS. Muitas das disposições são 
similares às regras do GATT. O artigo 2 define que o 
GATS segue a regra da Nação Mais Favorecida. 
Contudo, a aplicação desta regra tem excepções 
(algumas delas com um prazo de vigência de 10 
anos), mas que estarão sujeitas a negociação nas 
futuras rondas. Outra excepção são os países 
membros de acordos regionais (art 5 – integração 
económica).  Uma segunda regra básica do GATS é a 
transparência, ficando obrigados a publicar as 
legislações de forma geral e a deter serviços nacionais 
de informação. Outras obrigações gerais emergentes 
são o estabelecimento de procedimentos de 
reconhecimento e de licenciamento que não sejam 
obstáculos ao comércio e as regras aplicáveis aos 
monopólios de fornecedores exclusivos, que poderão 
estar na origem de compensações. Igualmente, 
conforme no GATT, poderão os membros invocar 
medidas de salvaguarda de emergência, como seja a 
protecção da balança de pagamentos o motivos de 
protecção da moral pública, da vida e saúde das 
pessoas. 
 

A Terceira Parte estabelece as normas que, 
juntamente com a classificação básica dos serviços 
respeitante aos quatro modos de prestação dos 
mesmos, definem a forma como os membros 
admitem os fornecedores estrangeiros no seu 

mercado. No referente aos  compromissos específicos,  
cabem destaque as referências ao acesso a mercados 
e o tratamento nacional. Ao nível do acesso ao 
mercado, cada membro deve prestar a serviços e a 
prestadores de serviços qualquer Estado Membro um 
tratamento não menos favorável do que o concedido, 
prestadores nacionais, dentro dos termos, limitações 
e condições acordadas e especificadas nas Listas de 
Compromissos anexada ao Acordo. Nos sectores onde 
os compromissos ao nível de acesso de mercado 
foram assumidos, os membros não podem: limitar o 
número de prestadores de serviços, limitações sobre 
o valor total das transacções dos serviços, limitações 
sobre o número total de operações sobre serviços, 
limitações sobre o número de pessoas físicas que 
possam ser empregadas em um sector de serviços em 
particular, limitações sobre a participação de capital 
estrangeiro e medidas que restrinjam ou exijam um 
tipo específico de pessoa jurídica ou joint-venture. Um 
compromisso de tratamento nacional implica que o 
membro de que se trata não aplica medidas 
discriminatórias que beneficiem os serviços nacionais 
a fornecedores de serviços nacionais. Quando existem 
compromissos específicos os membros têm que 
notificar o Conselho do Comércio de Serviços da nova 
legislação que possam influir nos compromissos por si 
assumidos no Acordo.  
 

Um membro não deve impor restrições sobre 
os pagamentos e transferências internacionais de 
transacções relacionadas com os serviços, nem 
permitir que os subsídios tenham um efeito negativo 
sobre o comércio internacional. 
 
 A Quarta Parte trata a forma de levar à 
prática a liberalização progressiva dos serviços. Esta 
secção é composta por três artigos de carácter 
técnico. Um artigo estatuí que cada membro deve 
estabelecer na sua lista os compromissos que 
assume. Um outro artigo define as normas para 
modificar ou retirar os compromissos das listas. Pode 
modificar-se ou retirar-se um compromisso desde que 
tenham decorrido três anos e  que se chegue a um 
acordo sobre as compensações a retribuir aos outros 
membros. Contudo, o artigo mais importante é 19 
que estabelece que os membros devem de entrar em 
sucessivas rondas de negociação com vista a 
conseguir um maior nível de liberalização. As 
negociações poderão ser bilaterais, plurilaterais ou 
multilaterais. São apontadas normalmente seis 
vantagens para a liberalização dos serviços; eficácia 
económica, maior desenvolvimento, inovação mais 
rápida, maior transparência e previsibilidade e 
transferência de tecnologia. 
 
 As Quinta e Sexta Partes prendem-se com as 
disposições institucionais e os demais acordos 
negociados na Ronda Uruguai. 
 
 Existem cinco Acordos anexos ao GATS: 
Movimento de Pessoas Físicas, Transporte Aéreo, 



Serviços Financeiros, Negociações de Serviços de 
Transporte Marítimo e Telecomunicações. 
 
 O anexo, que diz respeito ao movimento de 
pessoas físicas prestadoras de serviços de um 
membro e às pessoas físicas que são empregadas por 
um prestador de serviços de um membro, regula os 
compromissos específicos relacionados com a entrada 
e estadia temporária de tais pessoas. O anexo sobre 
serviços de transporte aéreo define que deve ser 
aplicado à reparação e manutenção de aviões, venda 
e publicidade de serviços de transporte aéreo e 
reservas computadorizadas. O Acordo não deve ser 
afectado por direitos de tráfego, e serviços 
directamente relacionados com direitos de tráfego. O 
Anexo sobre Serviços Financeiros inclui prestações de 
bancos, seguradoras, bem como serviços derivados, 
excluindo os serviços governamentais. O membro 
pode tomar medidas cautelares e prudenciais no 
sector em caso de crise. Quanto ao Anexo sobre 
Transportes Marítimos,  foi adiada a sua aplicação até 
a entrada de novo grupo negociador. Alguns 
compromissos foram incluídos nas listas como o uso 
de facilidades portuárias, serviços auxiliares e de 
transporte oceânico. O Acordo sobre 
Telecomunicações tem um efeito duplo, por um lado é 
um sector de actividade distinto e por outro é um 
meio de fornecimento de outros serviços (comércio 
electrónico ou transferência de moeda). Foram 
incluídos nas negociações tanto serviços públicos 
como privados. Cada membro deve consagrar que 
qualquer prestador de serviço tenha acesso e uso das 
redes e serviços de telecomunicações de modo não 
discriminatório e razoável para a prestação do serviço 
estabelecido na sua lista. Cumpre esclarecer que os 
resultados das negociações sectoriais previstas nos 
anexos não são juridicamente dos que resultam do 
GATS. Antes, deverão ser entendidas como novos 
compromissos específicos e/ou extensões do 
tratamento em relação à regra da Nação Mais 
Favorecida. 
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 Várias dúvidas e questões foram sendo 
suscitadas sobre a implementação do GATS. Uma das 
mais vulgares é que constitui uma forma de 
ressuscitar o Acordo Multilateral sobre o 
Investimento. O GATS não se assemelha ao AMI, 
desde logo porque a OCDE tem 30 governos e a OMC 
mais de 140. O GATS autoriza, a título de exemplo, os 
governos impor aos fornecedores de serviços 
estrangeiros quaisquer condições que desejem, 
incluindo as de emprego nacional ou de transferência 
tecnológica, dado que quem determina os 
compromissos específicos é o próprio governo 
nacional. Outra das questões suscitadas prende-se 
com a obrigatoriedade dos países da OMC em abrir 
todos os sectores dos serviços à concorrência 
estrangeira. Ora, esta é uma falsa questão, pois os 
membros podem escolher quais os sectores que 
querem ver sujeitos às regras do GATT, além de ser 
possível a um governo nacional manter um fornecedor 

monopolista, seja ele público ou privado, em 
determinado sector. Muitas críticas foram igualmente 
associadas a eventuais limitações ao financiamento 
público em determinados sectores. Também aqui há 
uma interpretação errónea, dado que o GATS não tem 
nenhuma norma concreta sobre subsídios. O GATS 
não se repercute no financiamento ou subvenção dos 
serviços proporcionados no exercício de faculdades 
pública. Mesmo que os serviços sejam prestados sob 
a forma comercial, não há obrigação nenhuma, nos 
termos do Acordo ,que obrigue os membros a 
privatizar ou regular o sector em causa. Deste modo, 
fica claro que o GATS não promove a desregulação 
sectorial. O que o Acordo prevê é, isso sim, que haja 
uma maior transparência e acesso eficaz à informação 
que regula as normas de actuação nos sectores 
sujeitos ao Acordo. 
 
 Avaliando o Acordo, serviços foi o tema que 
maior polémica gerou na Ronda Uruguai, mas 
também aquele em que os resultados foram menos 
significativos. A principal virtude foi a conclusão de 
um quadro de referência para o sector, o GATS. 
Contudo, as decisões mais importantes foram 
deixadas para mais tarde. No entanto, pela primeira 
vez existe um quadro normativo para o sector dos 
serviços. Pela primeira vez, parte significativa do 
comércio mundial passa a estar sobre regras 
multilaterias.  A partir do GATS, novas determinações 
que alterem as normas de funcionamento do sector 
terão de ser comunicadas ao GATS. Por outro, ao 
aderir-se ao sistema de solução de controvérsias da 
OMC, a retaliação também poderá atingir a área dos 
bens. Contudo, não podemos deixar de ter presente 
que muitos dos resultados foram incompletos, 
nomeadamente nos serviços financeiros e transportes 
marítimos. 
 
 Ao nível institucional, os órgãos da OMC 
encarregados de serviços são; o Conselho sobre o 
Comércio de Serviços, o Comité para Compromissos 
Específicos, Comité sobre o Comércio de Serviços 
Financeiros e Grupo de Trabalho sobre 
Regulamentação Doméstica. 
 
 O Conselho tem como objectivo desempenhar 
funções para facilitar o cumprimento do Acordo. O 
Conselho criou o grupo de trabalho sobre Regras 
GATS destinado a discutir três temas,  salvaguardas, 
compras governamentais e subsídios. O Comité sobre 
Compromissos Específicos tem como função 
supervisionar a implementação da área de 
compromissos previstos no Acordo. O Grupo de 
Trabalho sobre Regulamentação Doméstica deriva do 
antigo Grupo de Trabalho sobre questões profissionais 
e tem como função fazer recomendações sobre 
disciplinas multilaterais para garantir que medidas 
relativas a exigências sobre qualificação, padrões 
técnicos internacionais e licenças não constituam 
barreiras desnecessárias. O Comité sobre o Comércio 
de Serviços Financeiros tem como actividades o 



controlo e a implementação dos resultados das 
negociações sobre serviços financeiros, trocas de 
informação e análise de temas técnicos. O Grupo de 
Trabalho sobre Telecomunicações Básicas é a herança 
do Grupo de Negociação que prosseguiu as 
negociações após a Ronda. Em 1996, foi criado o 
actual Grupo de Trabalho que tem como função 
estabelecer disciplinas regulatórias, analisar os 
compromissos e analisar eventuais distorções sobre o 
mercado em particular, devido à existência de 
monopólios. 
 
 A agenda para as negociações futuras no 
sector dos serviços deverá ser direccionada para  
redução ou eliminação dos efeitos adversos sobre o 
comércio de serviços, de modo a se obter maior 
acesso aos mercados. Os especialistas entendem que 
o processo de liberalização dos serviços está a 
avançar de forma lenta pelo que os trabalhos que 
deverão ser incluídos numa nova fase de negociações 
serão; expansão dos compromissos de acesso a 
mercados, redução das barreiras existentes como 
sejam as práticas de proibição, quotas e 
discriminações contra o prestador estrangeiro, 
liberalização dos regulamentos domésticos que 
discriminem o prestador estrangeiro, estabelecimento 
de regras para pontos como as salvaguardas, 

subsídios e compras governamentais, aprofundar as 
regras sobre os novos temas como concorrência, 
investimento, aperfeiçoar a arquitectura institucional 
da OMC de modo a efectuar uma eventual fusão entre 
o GATS e o GATT. 
 
 No seguimento da Conferência Ministerial de 
Genebra, vários pontos foram levados a debate dos 
quais se destacam; importância de avaliar melhor o 
comércio de serviços, necessidade de avaliar temas 
como a adequação da classificação dos serviços, 
retomar e concluir as negociações sobre transportes 
marítimos, importância de se estender a cobertura de 
regras sobre regulamentações domésticas, reforço 
das relações com as autoridades domésticas, 
modificações nas listas de compromissos, revisão e 
abrangência das obrigações de notificação, maior 
acesso aos mercados, dimensão e desenvolvimento 
do GATS. Várias delegações deixaram claro que o seu 
avanço na área dos serviços estaria dependente do 
avanço no dossier agrícola. 
 
 Durante os trabalhos preparatórios para a 
Conferência Ministerial de Seattle, foram 
apresentadas várias propostas para a revisão das 
disposições sobre o GATS, do ponto de vista técnico, 
com o objectivo de 

aumentar a compreensão e a consistência do texto 
legal, mas dentro do entendimento de que a estrutura 
do Acordo. Para cada ronda de negociações, devem 
de ser estabelecidas as directrizes e os procedimentos 
que a norteiam. O Conselho no âmbito das suas 
competências deve elaborar uma análise do comércio 
de serviços em termos gerais e sectoriais. 
 
 As negociações foram iniciadas em 2000 e 
em maio o Conselho de Serviços aprovou o mapa 
negocial. Os principais elementos desse mapa eram; 
as negociações sobre serviços devem visar a uma 
maior liberalização do comércio de serviços, através 
da redução ou eliminação dos efeitos adversos das 
medidas reguladoras, e permitir mais facilidade de 
acesso aos mercados, criar um enquadramento 
negocial que para a regulamentação interna, compras 

governamentais e subsídios e a negociação das 
salvaguardas de emergência. 
 
 Os principais actores  da negociação no 
domínio dos serviços são, por um lado, os grandes 
países desenvolvidos, desejosos de exportar serviços 
e da liberalização, e por outro os países em 
desenvolvimento, com menos vantagens competitivas 
e técnicas e com receios  da abertura do seu sector 
dos serviços. 
 
  As propostas mais relevantes sobre 
directrizes e procedimentos foram apresentadas pelo 
Grupo dos 24, EUA, CE, Japão, proposta conjunta 
CE/Austrália, República Dominicana e Países do 
Caribe.   
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Na última semana, uma 
reportagem estarreceu a 
política mundial, ou pelo 
menos uma grande parte das 
atenções foi tomada. A morte 
do cientista inglês David Kelly 
deixou o governo de Londres 
em maus lençóis. 

 
David Kelly é tido até 

agora como o responsável pela 
liberação de um dossiê onde 
relata a exagerada dimensão 

tomada pelo governo como um “suposto” 
pretexto para a Guerra do Iraque. Kelly 
aparentemente pode ter informado a 
rede de televisão BBC da Inglaterra sobre 
um suposto aumento ou exagero, e isso, 
quando levado ao ar, colocou em xeque: 
a legitimidade da Guerra do Iraque; se 
realmente o discurso utilizado pelo então 
Primeiro-Ministro inglês Tony Blair era ou 
não suficientemente convincente baseado 
em provas reais de que o governo de 
Bagdá possuía armas de destruição em 
massa; e também de que Saddam 
Hussein era um inimigo em potencial aos 
EUA e à Inglaterra. 

 
A morte de Kelly em si é trágica, 

um fato que com certeza não era 
esperado e também não desejado, a 
menos que, por eficiência do serviço de 
investigação inglês, se prove o contrário. 
Mas por outro lado, sua morte pode se tor
estopim de uma grande e grave crise po
internacional nesse momento, em que as te
políticas ainda continuam em alta entre Washi
e Pyongyang. 

 
A guerra do Iraque ou, como foi chama

Segunda Guerra do Iraque, foi projetada em
do que alguns veículos de informação chama
“falsos” ou mesmo  “inconsistentes” indícios,
pelo que pôde ser visto e lido, as inform
utilizadas, principalmente por Washington par
sustentação ao seu plano de ataque, parecem
inverídicas ou inverossímeis. 

 
Bush atualmente se encontra pressionad

pelo seu próprio partido político e não está 
um momento de grande apoio público interno
os índices de aprovação não são muito bons.

parecendo que o fim de George W. Bush será o 
mesmo do pai, que após a Guerra do Golfo em 1991, 
teve de enfrentar uma grande crise econômica nos 
EUA, o que lhe fez perder a eleição para o ex-
presidente Bill Clinton. 

 

 
 
 

RODRIGO RIENTE 
colaborou com 
O Debatedouro 

 

 
George W. Bush errou sim, e não somente com 

relação à utilização de documentos e informações que 
hoje são rotuladas como supostamente falsas ou 
inconsistentes. Seu principal erro não foi ter 
pressionado alguns países tidos como aliados para 
ajudarem ou mesmo darem suporte a sua guerra, 
mas sim ter passado por cima do principal Organismo 

Internacional, a ONU.  
 
Acreditava-se que a ONU 

(Organização das Nações Unidas) não 
sobreviveria após a crise gerada pela 
Guerra, e pelo que tudo mostra a ONU 
continua viva, mesmo que não 
apresentando o poder para proibir uma 
nação de efetuar um ataque a outra 
nação. 

 
Pois essa é a questão – os EUA 

estavam mesmo em situação de ameaça, 
estavam sofrendo com uma suposta 
agressão por parte dos iraquianos ? É 
meio estranho tentar demonstrar que 
uma nação tão poderosa militarmente e 
economicamente como os EUA não 
poderiam apresentar meio defensivos não 
tão diretos como uma guerra contra um 
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“Voltamos ao 
atamar em que
s EUA fazem o 
que querem, 
uando querem 
e do jeito que 
lhes parece 

melhor. Dessa 
orma, nada nos 
resta a não ser 
pensar que um 
dia os EUA, ou 

melhor, o 
governo de 

Washington, 
oderá ser visto 
como o real 

rande perigo à 
humanidade.” 
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país como o Iraque - que apresenta 
grandes problemas sociais e políticos e que não é lá 
uma grande potência nem militar e econômica. 

 
O suposto discurso americano de que o Iraque 

poderia atacar os EUA utilizando armas de destruição 
em massa é difícil de se aceitar, pois pelo que parece, 
a tecnologia bélica americana se mostra totalmente 
capaz de evitar certos acontecimentos, e mesmo as 
suas agências de inteligência e defesa se mostram 
totalmente capazes de prever um acontecimento 
desse nível, pois não é tão fácil esconder qualquer 
coisa de uma nação que apresenta caças (que não 
são sequer vistos por radares) uma ameaça nuclear. 

 
Por outro lado, também devemos entender que 

o discurso americano foi mais uma prova de que as 
agências americanas podem estar em total falta de 
sincronia. Ultimamente a CIA (agência de inteligência 
americana) liberou documentos comprovando que 



algumas de suas informações que foram base para 
o planejamento da guerra não estavam corretas.  

 
Até mesmo alguns funcionários do governo 

americano têm colocado em questão a legitimidade 
do próprio conhecimento do presidente americano 
George W. Bush com relação às supostas armas de 
destruição em massa. 

 
Não é necessário dizer o quão irresponsável 

pode ser tachado um governo que ampara suas 
tomadas de decisões em política externa em 
documentos e informações baseadas em fatos 
estipulados.  

 
Se o governo de Washington toma as suas 

decisões baseadas na teoria do “achismo”, não 
podemos esperar muita coisa de Bush e de sua 
equipe. 

 
Se a Guerra do Iraque está criando essa crise 

política dentro dos EUA, também cria uma crise 
econômica forte dentro do mesmo, pois o montante 
de bilhões de dólares utilizados em material bélico e 
outros gastos na Guerra foi muito alto. Gastar 
dinheiro público baseado em informações 
inconsistentes é a mesma coisa que utilizar o 
dinheiro sem ter a noção do que se vai comprar em 
um shopping. 
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Fora esses dois pontos, é também necessário 
ressaltar que em qualquer guerra, conflito ou 
intervenção armada, vítimas militares e civis 
acontecem. O problema aparece quando se tem 
vítimas militares e também civis causadas por uma 
Guerra infundada. Como explicar isso para a família 
dos militares americanos e também para alguns 
civis iraquianos que morreram nos bombardeios 
americanos ? Dizer a eles que seus filhos, maridos, 
amigos morreram por causa de uma guerra sem 
base? É complicada a situação em que o governo de 
Washington se encontra, e não somente 
Washington, mas também Londres. 
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Tony Blair vem recentemente aparecendo nas 

notícias dos principais jornais do mundo 
compartilhando a nota de uma suposta idéia de 
uma renúncia ao governo. Se realmente a morte de 
Kelly tiver alguma relação com o governo inglês, a 
situação pode se agravar tanto que os governos de 
Londres e Washington se encontrarão acuados, a 
menos que nesse período três coisas aconteçam: 
Saddam Hussein apareça ao mundo e admita que 
seu governo estava realmente produzindo armas de 

destruição em massa e que pretendia utilizá-las 
contra os EUA e seus principais aliados; os 
documentos e informações que foram base para a 
Guerra no Iraque se mostrem totalmente em 
sincronia com relação ao que diz o presidente 
americano; ou se for provada que a morte de David 
Kelly nada tem a ver com o governo britânico e que 
suas afirmações à rede de televisão britânica não 
apresentaram nenhuma relação com sua morte. Pelo 
que parece, a que mais pode ter chances de 
acontecer nos próximos dias é a constatação (ou a 
refutação) da causa mortis política de David Kelly, 
pois as primeiras são muito difíceis de acontecerem. 

 
Se não bastasse a crise que vem se instalando 

dentro de Washington e Londres, agora o anúncio de 
que a Coréia do Norte realmente obtêm armas de 
destruição em massas parece ter levado Washington 
a mais uma aventura para  tentar livrar o mundo dos 
homens ruins.  

Se o conflito no Iraque apresentou toda essa 
complicação, uma intervenção militar na Coréia do 
Norte nada mais poderia ser do que um reprise dos 
anos 50, só que agora não mais contra a ameaça 
comunista, mas contra o “eixo do mal”. 

 
Uma pergunta que pode ser feita é “contra 

quem os EUA estão lutando?” Contra os países que 
detêm as armas de destruição em massa ou tentando 
livrar o mundo dessas armas ? Israel apresenta armas 
de destruição em massa e está vivendo mais uma 
grave crise no Oriente Médio, e pelo que se vê até 
agora os EUA nunca mencionaram a possibilidade de 
lutarem contra a aquisição ou manutenção de armas 
desse país. Se não fosse Israel, também temos Índia 
e Paquistão, ambos declaradamente possuidores de 
armas de destruição em massa e que também, por 
tempos, mostraram ao mundo que gostam de elevar 
as tensões na região da Cachemira. 

 
Se os EUA estão realmente buscando reduzir o 

perigo de uma ameaça nuclear no mundo, devem 
então se preocupar em reduzir o número de armas 
desse tipo, independente do país que as possua, e por 
meios civilizados, meios institucionalizados, meios que 
não ponham em risco a vida de civis e militares. 

 
Voltamos ao patamar em que os EUA fazem o 

que querem, quando querem e do jeito que lhes 
parece melhor. Dessa forma, nada nos resta a não ser 
pensar que um dia os EUA, ou melhor, o governo de 
Washington, poderá ser visto como o real grande 
perigo à humanidade.

 
 



OOss  2200  aannooss  ddee  ppuubblliiccaaççããoo  ddee  ““IInntteerrnnaattiioonnaall  
RReeggiimmeess””,,  ddee  SStteepphheenn  KKrraassnneerr  

  
 

 
Por Carlos Frederico Gama 
 

 

1983. O conceito de “regime internacional” – uma das ferramentas teóricas de maior relevo no seio 
da disciplina das Relações Internacionais – é pioneiramente proposto (e popularizado) por Stephen 
Krasner, em sua obra seminal “International Regimes”. O autor sumarizou de forma notável as 
características do conceito – sumarização que posteriormente, considerando-se sua funcionalidade e 
popularidade, foi denominada “definição consensual”: 
 

“Os regimes internacionais consistem em regras, normas, princípios e 
procedimentos de tomada de decisão, implícitos ou explícitos, para os quais 
convergem as expectativas dos agentes numa área temática das Relações 
Internacionais”. 

 

Antecedentes. Expressivo conjunto de eventos no plano internacional teve lugar, a partir 
dos anos 70, repercutindo na produção do conhecimento em Relações Internacionais – conduzindo ao 
questionamento das teses do Realismo. Para tal, contribuíram tanto o crescimento da importância de 
“novos agentes”, não-estatais (capazes, em certas situações, de “transcender” as fronteiras estatais, 
agindo através destas bem como no seu interior), quanto à emergência de “questões globais” que 
demandam soluções superiores à capacidade de resposta individual dos Estados nacionais soberanos e 
são, portanto, potenciais propulsoras da cooperação internacional, contrapondo-se à visão Realista de que 
os Estados não teriam incentivos “sistêmicos” para cooperar, confrontando uma visão “minimalista” dos 
relacionamentos internacionais. Elementos desse contexto de “mudança turbulenta”: o “desaquecimento” 
da Guerra Fria pós-1970, a derrota das superpotências no Vietnã e no Afeganistão, o fim da paridade 
ouro-dólar, levando à erosão do sistema financeiro de Bretton Woods, a substituição do Fordismo por um 
modelo de produção flexível, a emergência da Ásia liderada pelo Japão, a unificação européia, o 
crescimento econômico cada vez mais desvinculado da atividade bélica, a emergência do “Terceiro Setor”, 
o incremento do fluxo transnacional de capital especulativo etc.  
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Nesse contexto, emerge a Teoria da Interdependência Complexa de Robert Keohane e Joseph Nye 
Jr (obra fundamental: “Power And Interdependence”, 1977). Postulando que “existe interdependência 
entre agentes quando as ações de um agente influenciam o resultado das ações de outros agentes”, 
Keohane considera que um ambiente anárquico, marcado pela dupla ascensão em relevância – de agentes 
não-estatais e de áreas temáticas incapazes de serem solucionadas pela ação desconcertada dos estados 
(tais como as temáticas do Meio Ambiente e dos Direitos Humanos) – favorece rumos de ação 
cooperativos entre os Estados e entre estes e outros agentes, mais que o conflito entre os Estados. A 
“agenda internacional” não mais é monopolizada pelas questões relativas à Segurança e o uso da força 
armada torna-se crescentemente inadequado para a solução dos problemas mais urgentes no plano 
internacional. A solução para os citados problemas está diretamente relacionada com a construção de 
instituições multilaterais, capazes de levar a cabo soluções concertadas entre Estados e agentes não-
estatais.  
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As teses da Interdependência Complexa, bem como o desafio representado pela “reação Realista” 

proposta por Kenneth Waltz em sua obra “Theory of International Politics” (1979), motivou, em 1982, a 
realização de uma conferência, com o objetivo de preparar a edição especial da publicação “Organização 
Internacional”, que seria dedicada ao “estado da arte” das Relações Internacionais. Stephen Krasner 
esteve entre os colaboradores dessa edição especial, contribuindo com o artigo "Structural causes and 
regime consequences: regimes as intervening viables", por sua vez base para sua obra seminal do ano 
seguinte.  

 



Desdobramentos. O conceito de “regime internacional” rapidamente se tornaria parte 
do “mainstream” das Relações Internacionais, sendo adotado também prontamente como parte do jargão 
dos formuladores de políticas e instituições (como a ONU) no plano internacional. A profusão de autores 
que lançaram mão do conceito originou diferentes “escolas de pensamento”. Os chamados “Realistas” 
(capitaneados pelo próprio Krasner e por autores como Robert Gilpin) enfatizaram a importância do poder 
na criação e perpetuação dos regimes, propondo posteriormente uma teoria própria – a Estabilidade 
Hegemônica. Os chamados “Liberais” (liderados por Robert Keohane e Joseph Nye Jr.), considerando os 
agentes do sistema internacional como maximizadores de utilidade (agentes movidos por uma lógica 
instrumental), enfatizam o caráter regulador dos regimes - estes reduzem incertezas relativas aos fluxos 
entre os agentes, promovendo cooperação, tornando os resultados do sistema mais satisfatórios para seus 
participantes, gerando previsibilidade, e, portanto, ordem. Os chamados “Cognitivistas” (dentre os quais 
os mais proeminentes John Ruggie e Friedrich Kratochwil) adotam uma abordagem sociológica aplicada às 
Relações Internacionais, seguindo o trabalho pioneiro de Alexander Wendt em fins dos anos 80. Eles 
enfatizam aspectos comunicacionais – tais como dinâmica de conhecimento e identidades – entre atores 
plurais, analisando como os regimes formam os interesses, preferências e as identidades dos agentes, 
estes últimos tomados como atores (representantes de papéis) mais do que maximizadores de ganhos. O 
estudo dos regimes internacionais seria de suma importância para o surgimento, nos anos 90, dos 
chamados “estudos em Governança Global” levados a cabo por autores como James Rosenau, Robert 
Keohane, Joseph Nye Jr. e Robert O’Brien – bem como continua a se fazer presente em inúmeras 
iniciativas no plano internacional levadas a cabo por instituições, Estados e agentes não-estatais. 
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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. 
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Trata-se de produção autônoma, 
qualquer entidade. 
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