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Editorial 
AA  pprroodduuççããoo  ddaa  oorrddeemm  nnoo  SSiisstteemmaa  
IInntteerrnnaacciioonnaall  
OO  ttrriiâânngguulloo  ((ppoouuccoo  aammoorroossoo))  eennttrree  OONNGG´́ss,,  EEssttaaddooss  ee  MMeerrccaaddoo  

 

BELO HORIZONTE 

 

“O complexo arranjo 
das coisas há de 

precipitar, no leitor já 
familiarizado com as 

discussões 
internacionais 

contemporâneas, 
alguns 

questionamentos: 
num contexto de 

governança global, 
como deverá dar-se o 
relacionamento entre 
Estados e ONG’s no 

seio do Sistema 
Internacional? E, 
desse intercurso, 

como se fará ordem 
no Sistema 

Internacional?” 

Algumas manchetes roubam a cena não 
por estarrecerem, senão justamente pelo inverso: 
a sutileza com que nos despertam para 
importantes mudanças na ordem das coisas. A 
nossa compreensão das relações internacionais 
pode estar prestes a chacoalhar. A sensação de 
tremor de terra iminente nos ocorre no exato 
instante em que escrevemos este editorial. A 
fagulha: uma matéria, publicada na semana 
última, pelo hebdomadário inglês The Economist, 
denunciando as difíceis relações existentes entre 
militância civil organizada e 
grandes corporações 
multinacionais na 
contemporaneidade. A chamada 
dispara: “Companies are 
increasingly under attack from 
NGOs. Should they co-operate?” 
Os não raros lances de 
chantagem e maquiavelismo 
político desta conturbada 
convivência lembrariam a muitos 
o velho “dilema do prisioneiro”.  
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O que tal matéria não 

aborda, talvez deliberadamente, é 
o papel jogado pelos Estados 
nessas interações. Outrora entes 
supremos, “blocos monolíticos” 
das relações internacionais, os 
Estados hoje dividem o tabuleiro 
global com outros atores, em 
níveis subnacionais e 
transnacionais. O complexo 
arranjo das coisas há de 
precipitar, no leitor já 
familiarizado com as discussões 
internacionais contemporâneas, 
alguns questionamentos: num 
contexto de governança global, como deverá dar-
se o relacionamento entre Estados e ONG’s no 
seio do Sistema Internacional? E, desse 
intercurso, como se fará ordem no Sistema 
Internacional? As questões instigam. Questão 
para as quais ainda não se ofertaram respostas 
categóricas. 

   
 

O que buscaremos, no 
curso desta narrativa, é a 
elaboração de algumas hipóteses, 
de projeções dos padrões de 
relacionamento entre os atores, 
ONGs, Estados e “Mercados” - 
estes, entendidos como as forças do 
mercado; esses, como o conjunto 
dos Estados-nação; aquelas, como a 
militância civil organizada globalmente.  Não cabe, a 
priori, descartar de nosso horizonte analítico o cenário 
em que as ONG’s assumem, não por ledo favor, 

autonomia suficiente para se 
alçarem ao vértice desta relação 
triangular (muito pouco amorosa) 
entre o primeiro, o segundo e o 
terceiro setores. A ver. 

 
 

AAss  OONNGG’’ss  nnaass  rreellaaççõõeess  
iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  

 
Nas duas últimas 

décadas, notável tem sido a 
ocorrência de fenômenos sociais, 
ora citemos: a inexorável 
mundialização das relações 
internacionais, o crescimento sem 
precedente dos fluxos de idéias, 
bens e capitais, o adensamento e a 
horizontalização de movimentos 
sociais subnacionais e 
transnacionais, a difusão do 
corolário democratizante ao redor 
do mundo, a emergência das “novas 
ameaças” globais (AIDS, terrorismo, 
narcotráfico, aquecimento global, 
abusos de direitos humanos) etc.  E, 
em tal contexto, talvez nenhuma 
outra mudança (ou conjunto de 

mudanças) assuma maior relevo e gere maiores 
impactos no Sistema Internacional do que a gradual e 
definitiva ascensão dos novos atores que integram o 
chamado “terceiro setor”, isto é, o segmento da 
sociedade internacional que se tem emparelhado aos 
atores do “primeiro setor” (Estados) e “segundo 
setor” (forças de mercado). Falamos, pois, de um 
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“público não-estatal”1, cujas feições particulares 
concedem-lhe posição privilegiada dentre os 
principais objetos de análise de pesquisadores 
sociais contemporâneos.  

 
Derivado da denominação do inglês 

non-governmental organization (NGO), o termo 
ONG tem sua origem no âmbito das Nações 
Unidas, onde foi pela primeira vez utilizado em 
alusão a organizações que atuavam em níveis 
supra e internacional. Na resolução 288(X) de 
1950 do Conselho Econômico e Social (ECOSOC), 
ONG foi definida como sendo uma organização 
internacional a qual não foi estabelecida por 
acordos governamentais2. A remota história do 
terceiro setor remete à história das entidades 
caritativas e assistencialistas do Norte. Na 
Alemanha, por exemplo, o Ministério da 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento 
começou a repassar, a partir de 1962, subsídios 
da chamada “ajuda para o desenvolvimento” para 
o que se convencionou chamar de nicht-staatliche 
organisationen , ou seja, organizações não-
estatais, como por exemplo as organizações das 
Igrejas católica e evangélica. 
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Hoje, faz-se clara a metamorfose por 

que passam atores estatais no bojo do Sistema 
Internacional, confrontados com a emergência 
dos citados atores não-estatais e, sobretudo, 
diante de novas configurações estruturais que 
engendram novos padrões de relacionamento, 
envolvendo as arenas estatocêntrica - Estados e 
OI’s - e multicêntrica3 - forças de mercado e 

militância civil. A crescente visibilidade das 
Organizações Não-Governamentais e dos movimentos 
sociais no cenário internacional convida a uma 
avaliação rigorosa sobre o papel que estes entes 
representam no interior da política internacional 
contemporânea.  

                                                 
1 BRESSER PEREIRA, L.C. & SPINK, P. (orgs.) 
“Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial”. 
São Paulo: FGV, 1998. 
2 O artigo 71 da Carta das Nações Unidas concedeu ao 
ECOSOC a possibilidade de consultar ONGs no tocante a 
assuntos de sua competência. Isso significa que as ONGs 
forneceriam ao ECOSOC informações, sobretudo sobre as 
questões de violação dos direitos humanos em todo o 
mundo. Para maiores informações, consulte o Centro de 
Documentação das Nações Unidas (www.un.org). 
3 James Rosenau apresenta um sistema internacional de 
estrutura bifurcada, compreendendo dois “mundos” ou 
esferas, distintas porém interrelacionadas. A esfera 
estatocêntrica corresponde ao sistema internacional tal 
como descrito pelos adeptos do paradigma Realista. Nessa 
esfera, os agentes por excelência são os Estados nacionais 
soberanos – entendidos como entidades monolíticas, isto 
é, que agem tendo estrito controle sobre agentes 
localizados em seus territórios; e como agentes racionais, 
maximizadores de um determinado conjunto de 
preferências (no caso dos Estados, associadas à auto-
preservação, advindo daí a primazia das questões de 
segurança no Sistema Internacional).  A outra esfera, dita 
multicêntrica, surgiu associada a um conjunto específico 
de modificações verificado no pós-Segunda Guerra 
Mundial – a Revolução Microeletrônica, a Ordem Pós-
Industrial e diversas “transformações demográficas” 
relacionadas ao acesso à informação. Compõe-se de 
agentes com diferentes motivações, recursos e funções – 
corporações transnacionais, ONG’s, grupos guerrilheiros, 

movimentos étnicos, elites burocráticas etc. São eles os “novos 
agentes” do paradigma Transnacionalista. 

 
 

OONNGG’’ss,,  EEssttaaddooss  ee  MMeerrccaaddoo  

                                                                     

 
Os novos padrões de relacionamento entre 

ONG’s e Estados têm sido gerados e replicados com 
bastante clareza no seio da Organização das Nações 
Unidas – organização internacional (OI) de vocação 
universal –, como observou o estudioso Michael 
Schechter4. A ONU, que patrocinou a realização de 
Conferências Globais sobre Temas Sociais, ao longo 
da década de 1990, acabou por proporcionar à 
Sociedade Internacional um importante locus de 
discussão sobre o papel das ONG’s, das OI’s, e até 
mesmo dos Estados soberanos. Dessa forma, 
poderíamos afirmar que a ONU tem sido, a um só 
tempo, um espaço político e meta-político. Político, na 
medida em que permite a contemplação das principais 
questões compartilhadas por importantes atores 
políticos de uma era; meta-político, por constituir-se 
em espaço de debate sobre a própria ontologia destes 
mesmos atores políticos. 

 
A ONU encampa, talvez como nenhuma 

outra OI pudesse encampar, as várias dimensões 
deste rico relacionamento. Primeiro, por se 
posicionar, mais explicitamente a partir de meados 
dos 1990, com a elaboração da Agenda 21, entre “a 
cruz e a espada”  do Sistema Internacional, tendo de 
acomodar tanto as demandas estatais quanto as não-
estatais. Isso significa, no limite, comportar 
orientações e cursos de ação diametralmente opostos 
sem, no entanto, deixar de funcionar como o principal 
liame de diálogo entre as arenas estatocêntrica e 
multicêntrica. Assim sendo, a ONU vem conseguindo 
fundir, ao longo dos últimos anos, com relativo êxito, 
planos e propostas bastante distintos.  Segundo, pela 
vocação universal que ostenta e pelos mecanismos 
razoavelmente avançados de governança global de 
que é dotada esta organização. Ressalte-se o caráter 
vanguardista que várias das iniciativas levadas a cabo 
via ONU têm significado, transformando a OI em 
importante laboratório para a execução de 
experiências de governança global no interior do 
Sistema Internacional5. Ainda, havemos de pensar a 
ONU como o fórum de estrutura jurídico-burocrática 
mais avançada e amoldada aos avanços registrados 
pelas ONG’s e, dessarte, mais propícia e receptiva à 
interlocução, em bases mais equânimes, a ser travada 

 

4 SCHECHTER, Michael G. (editor). United Nation-Sponsored 
World Conferences: Focus on Impact and Follow-up. Tóquio: 
United Nations University Press, 2001 
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entre atores estatais e não-estatais. Posto dessa 
forma, temos satisfatórias razões para considerar 
a ONU e, muito especialmente, as Conferências 
da década de 90, como relevantes microcosmos 
para a observação dos fenômenos internacionais 
aqui postos em exame. 

 
Não nos passa despercebido que o 

chamado “terceiro setor”, cada dia mais, venha 
ocupar uma lacuna deixada pelo Estado, qual 
seja, a da gestão pública participativa, com 
transparência e responsabilidade social. O dilema 
imposto aos Estados em virtude de tal déficit 
representativo culmina, no ambiente 
internacional, com o perigoso descolamento que 
pode ocorrer entre Estado e Sociedade - esta 
última entendida como a comunidade política que 
legou ao Estado (seu “Leviatã”) prerrogativas de 
poder em troca de que este assumisse a posição 
de garante da vida e do bem-estar da população. 
Percebamos, desde logo, que as ONG’s têm 
ganhado momento e relevo não apenas em 
função da sua tradicional advocacia de bandeiras 
e lemas, mas especialmente por suas importantes 
contribuições operacionais ao gerir a res publica 
(por meios privados), chegando a dividir espaços 
com os sempiternos Estados. 

 
Nos anos 80, assistimos à onda 

neoconservadora com a proposta do Estado 
mínimo; nos anos 90, quando começa a tornar-se 
patente o relativo fracasso da proposta neoliberal, 
o movimento em direção à reforma ou, mais 
propriamente, à reconstrução do Estado, torna-se 
dominante.  

 
A partir dos anos 80, a grande crise 

econômica, que assola os países em 
desenvolvimento, e a desaceleração das taxas de 
crescimento nos países desenvolvidos, levam a 
uma crise endógena do Estado social – do Estado 
de bem-estar social nos países desenvolvidos, do 
Estado desenvolvimentista  nos países em 
desenvolvimento. Essa crise desencadeou no 
mundo um processo de concentração de renda e 
um aumento da violência sem precedente. 
Incentivou, também, a inovação social na 
resolução dos problemas coletivos e na própria 
reforma do Estado. O estudioso da reforma do 
Estado, o economista Luís Carlos Bresser Pereira, 
pondera: 

 

Uma das inovações fundamentais se 
vincula com a importância que crescentemente 
adquirem as formas de propriedade e de controle 
social público, de modo que é possível presumir 
que o século XXI será o século em que o público 
não-estatal poderá constituir-se numa dimensão-
chave da vida social. (...) Na mesma época em 
que se faz evidente a crise do modelo social-
burocrático do Estado e em que a globalização 
exige novas modalidades, mais eficientes, de 

administração pública, cresce a importância de uma 
forma nem privada nem estatal de executar os 
serviços sociais garantidos pelo Estado: as 
organizações de serviço público não-estatais, 
operando na área de oferta de serviços de educação, 
saúde e cultura com financiamento do Estado.6 

O padrão de relacionamento entre ONG’s e 
agentes de mercado tem beirado certo utilitarismo 
desleal, como desnuda a inglesa The Economist7. Os 
modelos cada vez mais ‘profissionais’ do 
monitoramento que ONG’s fazem das empresas têm 
levado os executivos a adotarem maciçamente o 
diálogo com os constituintes do terceiro setor como a 
estratégia menos lesiva aos seus interesses. A falta 
de regulamentação que permeia as tais relações 
provoca, no entanto, um quadro distorcido, em que 
empresas tornam-se reféns de ONGs - as quais, nem 
sempre, imbuem-se de princípios os mais nobres na 
advocacia de suas bandeiras.  “The more accountable 
you are, the more vulnerable to being attacked,” 
define Richard Sandbrook, um “verde” moderado 
britânico, encarregado de investigar a conduta 
ambiental da indústria mineira na Inglaterra.  

De novo neste cenário, a proposta levada a 
cabo pela American Enterprise Institute, em parceria 
com a Federalist Society for Law and Public Policy 
Studies, de criar-se um website – de nome 
“NGOWatch” – para “trazer mais transparência ao 
nebuloso mundo das ONG’s”. Moral da estória: na 
medida em que as firmas concluem que terão de 
conviver com as ONG’s, necessário é que conheçam 
bem aquelas que jogarão limpo. 

A produção da ordem 

 
Diante de todo o exposto, resta-nos a 

pergunta que não se cala: quais são os padrões de 
relacionamento entre atores estatais e não-
estatais no cenário internacional contemporâneo e 
como tais padrões regerão a questão da ordem no 
Sistema Internacional? 
 

Buscando um desfecho satisfatório para 
a nossa exposição, gostaríamos de resgatar o 
dilema central à obra-chefe de Hedley Bull8, 
qual seja, o da difícil convivência entre justiça e 
ordem nos limites da Sociedade Internacional. 
Nesse contexto, a ordem (ou a manutenção da 
ordem) é entendida como a perpetuação do 
“arranjo westphaliano” do sistema de Estados 
em que estamos inseridos. Ou seja: a 
mantença da ordem poderia ser entendida, em 

                                                 
6 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. “A Reforma do Estado e o 
Público Não-Estatal”. Aqui, BRESSER PEREIRA adiciona, a 
sua já conhecida fórmula para a reforma do Estado, o elemento 
do “terceiro setor” e as suas implicações para o novo formato 
que se pretende para o Estado. 
7 “Non-Governmental Organisations and Business” in: Revista 
The Economist, 09 de agosto de 2003. 
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outras palavras, como a busca pela 
perpetuação do status quo, por parte dos 
Estados hegemônicos, ainda que, para 
tanto, seja necessário o recurso organizado 
à força. Por sua vez, as demandas por 
mudança, geralmente acobertadas pelo 
mote da “justiça”, têm o seu pólo difusor 
nos Estados fracos e/ou nas organizações 
da sociedade civil internacional. Tais entes 
perseguem um deslocamento da ordem 
estabelecida, sob alguns aspectos, de modo 
a contemplar mais generosamente algumas 
questões geradoras de “injustiça” no 
Sistema Internacional. Trata-se de forças 
avessas ao status quo, pois. 
 

Visando a uma melhor 
concatenação de idéias, cabe citarmos os 
preceitos que fundamentam a obra de 
Hedley Bull.  Primeiramente, a 
compreensão de que uma sociedade 
justifica a sua existência pela busca de três 
metas básicas,  adiante discriminadas: 
segurança contra a violência (“vida”), 
observância dos acordos (“verdade”) e 
estabilidade da propriedade, privada ou 
pública (“propriedade”). Essas seriam, 
portanto, as metas universais a serem 
perseguidas pelos homens enquanto 
dispostos em sociedade. Não se trata, 
desde logo, de produto de observação 
antropológica  - senão de pretensão 
normativa do autor - o postulado de que 
toda e qualquer sociedade se ordena (daí a 
idéia de “ordem internacional”) através de 
tais ditames. 
 

Transpondo o raciocínio para o plano 
internacional, Bull afirma que a “Sociedade 
Internacional” ou “Sociedade de Estados” – não 
gratuitamente merecedora da alcunha -  estaria 
investida, não surpreendentemente, do 
propósito de zelar e velar pela vida, pela 
verdade e pela propriedade.  Daí depreende-se 
que a ONU, organização erigida por esses 
mesmos Estados para “dar cabo à era de flagelo 
e preservar as gerações vindouras do martírio da 
guerra”, nada mais desempenharia senão as 
funções de um mecanismo central de replicação 
dos valores desses Estados hegemônicos e 
alcance das metas necessárias à vida em 
sociedade – no ordenamento internacional.   
 

Para sustentar os seus pontos, 
autores como Hedley Bull não hesitam em 
sacar exemplos como o do primeiro capítulo 
da Carta de São Francisco, em que se 
elenca como um dos objetivos primordiais 
das Nações Unidas a “manutenção da paz e 
da segurança internacionais”.  Após o 
exame de tal capítulo, que versa os 

Propósitos e Princípios da organização, Bull 
defende a hipótese de que, em nenhum 
momento, nos limites da Carta, pretendeu-se 
uma busca da “justiça” ou da “eqüidade”, mas 
sim a manutenção – ênfase na expressão 
“manutenção” – da ordem, ainda que às 
expensas de outras metas reclamadas por 
outros tantos membros da Sociedade 
Internacional. 
 

Como citado em capítulos pregressos, ONG’s 
e demais entes do ativismo social têm sido 
claramente identificados com a busca por maior 
justiça, eqüidade, combate às desigualdades, à 
excludência etc.  Essa busca têm-lhes rendido tanto 
benesses quanto prejuízos, sob todos os aspectos. O 
fato de a busca por “justiça” – seja o que quer que 
tal valor represente ontologicamente – colocar em 
risco, muitas das vezes, as forças componentes da 
ordem no S.I. (especialmente o item “propriedade”, 
aqui entendido como o respeito à soberania 
territorial e às prerrogativas daí decorrentes) 
desencadeia desarmonia de interesses entre atores 
estatais e não-estatais, guiando, no mais das vezes, 
a cenários conflitivos.   
 

Esse antagonismo de interesses no 
relacionamento entre ONG’s e Estados é o 
ponto central de nosso estudo: a tensão que se 
estabelece – e que se observa ao longo da 
história – entre atores estatais e não-estatais 
não implica o congelamento das relações 
desenvolvidos no âmbito da organização, 
proveniente de uma anulação de forças 
contrárias.  Para bons observadores, o que se 
nota é a derivação de uma força resultante, 
com direção divergente das forças que lhe 
deram origem, incidindo (de forma bastante 
notória se nos reportamos aos idos de 1945, 
ano de fundação da ONU, e verificamos o teor 
do relacionamento – ou ausência de 
relacionamento – entre Estados e não-Estados 
neste foro).  
 

Eis o “x” da questão: a tensão vem 
caracterizando o relacionamento Estados-ONG’s na 
cena internacional. De um lado, Estados “puxam” em 
direção à ordem. De outro, ONG’s movem esforços 
no sentido da justiça.  Dessa relação de forças 
resulta um novo vetor, ou seja, resultam as práticas 
correntes no ambiente da Organização das Nações 
Unidas – o microcosmo que resgatamos como que 
representação “in natura” do jogo de forças no 
Sistema Internacional. Práticas essas que, se não 
representam plenamente a “vontade” dos Estados 
dentro da SI, tampouco refletem os anseios da 
sociedade civil internacional em sua integralidade.  E 
desse intercurso se faz ordem no Sistema 
Internacional... 
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OO  RReeaalliissmmoo  nnaass  RReellaaççõõeess  
IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  
PPaarrttee  IIII  --  OOss  ccrrííttiiccooss  
 
 

                                                

RIO DE JANEIRO 
 
Daremos prioridade, 

completando esta série de 
artigos, às críticas que se 
dirigiram diretamente ao 
programa de pesquisa realista, 
não deixando de notar que há 
críticas de outra 
natureza, que 

incidem 
indiretamente – 

críticas essas que estão relacionadas 
com os muitos debates metodológicos 
e epistemológicos acerca da natureza 
do conhecimento em Relações 
Internacionais. O escopo dessas 
últimas torna difícil sua inclusão em 
profundidade. Dito isso, inicio com 
duas considerações feitas por um 
realista - Joseph Grieco. Ele aponta 
como problemas:  
 

a. A questão da mudança; 
b. A questão das variáveis 

diretamente ligadas às 
unidades (Estados); 

c. A questão das instituições 
internacionais; 

d. A contradição lógica presente 
em muitos autores – como 
coadunar a busca pelo poder 
com a busca pela segurança 
e, em última instância, com a 
autopreservação? 9. 

 
Digno de nota é o fato de que G

respostas conclusivas para nenhuma d
acima arroladas. De qualquer forma, fora 
do Realismo, a primeira crítica relevante a
de pesquisa é a feita pela chamada “Esc
nas Relações Internacionais. Seus expoe
Wight, Hedley Bull etc.), buscando fundam
pensamento de Grotius e Locke, não 
inevitável que, da anarquia, derive 
conflitivo. Ao relacionar diretamente as p
da anarquia e da ordem, a Escola Inglesa

resultados diversos, em vários sentidos, dos 
cenários traçados pelos muitos autores realistas.  
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 Bull afirma que, por ordem, entende-se um 
padrão de relacionamento/comportamento entre os 
agentes de um determinado sistema social, sendo 
tal padrão orientado para a promoção de um 

conjunto de valores básicos – o 
estatuto mínimo da 
sociabilidade. Estes valores (que 
Bull recupera de Locke e, antes 
desse, Hume) são a “vida” 
(necessária limitação da 
violência e suas conseqüências 
fatais ou danosas), “verdade” (o 
cumprimento necessário dos 
acordos estabelecidos entre si 
pelos agentes) e “propriedade” 
(garantia necessária das posses 
dos agentes).  

Calcando seu raciocínio 
na “natureza humana” tal como 
entendida por Grotius e Locke, 
Bull afirma que os agentes são 
capazes de orientar suas ações 
para determinados fins, bem 
como são capazes de fazer 
julgamentos acerca da justiça 
dos meios e dos resultados de 
uma ação – mesmo na ausência 
de uma autoridade a eles 
superior, o que implica que os 
próprios agentes regularão seu 
“intercurso”. Imbuídos de 
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valores comuns, os agentes 
criarão regras de conduta, adaptando-se às 
mudanças derivadas da própria interação social, 
bem como salvaguardarão os valores básicos 
através de normas, instituições e diversos 
mecanismos auto-impostos (no entanto, sem aqui 
lidarmos com o “imperativo categórico” kantiano). 
Em outras palavras, Bull e a Escola Inglesa derivam 
da anarquia não o conflito, mas uma sociedade. 
Uma sociedade, nas Relações Internacionais, de 
Estados, na qual vigem plenamente “a realidade da 
anarquia e o imperativo da ordem” 10. 
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10 BULL, Hedley. The Anarchical Society. New York: Columbia 
University Press, 1977, p.27 



 Nesse sentido, a Escola Inglesa questiona, 
pela ordem: 1) A suposição ontológica do Realismo 
(realidade como não sendo sumamente conflitiva); 2) 
A “analogia antropomórfica” feita pelo Realismo 
(parte-se de uma concepção diversa da “natureza 
humana”); 3) A “amoralidade” do Estado que os 
Realistas recuperam de Maquiavel; 4) O caráter de 
“maximizadores de autopreservação” conferido pelos 
Realistas aos Estados (a preservação de valores 
básicos e da própria sociedade internacional 
aparecem com destaque no cálculo da ação estatal); 
5) O caráter competitivo da “realidade” internacional 
(haveria cooperação, mais que competição). Ainda 
pode-se afirmar que a Escola Inglesa “relaxa” as 
premissas do Estado como agente privilegiado das 
Relações Internacionais e sua autonomia frente a seu 
âmbito “interno”. Tome-se a seguinte afirmação de 
Martin Wight: 
 

“A Sociedade dos Estados (…) é a 
mais abrangente forma de sociedade entre os 
homens, mas é entre os homens que ela 
existe. Estados são seus membros imediatos, 
mas homens são seus membros mediatos. As 
obrigações e direitos dos Estados são 
somente as  obrigações e direitos dos 
homens que os compõe.” 11  

 
Em seguida, temos a consideração do 

Realismo feita pela chamada Crítica Pluralista, 
corporificada a partir dos anos 50 do século passado 
nos estudos em Política Externa (em inglês, Foreign 
Policy Analysis – FPA) e nos estudos de Política 
Externa Comparada (em inglês, Comparative Foreign 
Policy – CFP) 12. A Crítica Pluralista – questiona, 
inicialmente, a premissa da autonomia estatal frente a 
seu âmbito interno – centrando seus estudos na 
análise da influência de processos, estruturas e 
agentes de toda sorte, nas decisões dos estadistas: 
  

“Argumentava-se que a divisão entre política 
doméstica e política internacional parecia 
estar se erodindo e, como conseqüência, não 
apenas as fronteiras entre os Estados se 
dissolviam, mas a política internacional 
pareceu tornar-se ‘doméstica’ no processo.” 
13  

 
A importância desse tipo de análise foi 

reconhecida até mesmo por autores realistas como 
Arnold Wolfers (este, porém, não abriu mão da 
perspectiva realista – ele entendia que havia “espaço” 

para ambas as abordagens no seio das Relações 
Internacionais) 14.  
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                                                11 WIGHT, Martin. International Theory – The Three Traditions. 

Leicester & London: Leicester University Press, 1991, p.101-102 
12 GROOM, A.J. & LIGHT, Margot (eds) Contemporary International 
Relations: a guide to Theory, London, Pinter Publishers Ltd. 1994 
13 LITTLE, Richard. “The Growing Relevance of Pluralism?” in Steve 
Smith, Ken Booth, Marysia Zalewski (eds) International Theory 
Positivism and Beyond. Cambridge: Cambridbe University Press, 1996, 
p.66 

 
Em seguida, a Crítica Pluralista questiona a 

premissa da “analogia antropomórfica”. A 
“percepção” dos homens do seu contexto influencia 
sobremaneira o curso de ação destes. O mesmo se 
daria para os Estados, portanto esses não seriam 
adequadamente caracterizados como meramente 
“racionais”15. O terceiro ponto divergente: a Crítica 
Pluralista considera como insuficientemente 
reducionista a caracterização feita pelo Realismo da 
“realidade” internacional no tocante à existência de 
outros agentes e sua importância. Singer afirma 
que é “somente quando os atores são estudados em 
detalhe que se pode fazer generalizações válidas de 
natureza comparativa... evitando as comparações 
‘simplistas’ das teorias sistêmicas da política 
internacional” 16. Finalmente, a Crítica Pluralista 
propõe-se a explicar o que o Realismo seria incapaz 
de fazer: o porquê do comportamento de Estados 
ditos “semelhantes” diferir em muito. Estes 
estudiosos, assim, “abrem” a “caixa-preta” do 
Estado: 
 

“...enquanto os realistas assumem que o 
Estado é um ator unitário, muitos analistas 
de política externa abrem a ‘caixa-preta’ do 
Estado para examinar as várias unidades 
que constituem seu aparato de tomada de 
decisão” 17 

 
Em seguida, temos a crítica feita pelas 

teorias do chamado Funcionalismo e Neo-
Funcionalismo em Relações Internacionais. Para 
estes autores (como David Mitrany e Ernst Haas) a 
cooperação internacional, principalmente a que se 
dá por meio de instituições, é capaz de resolver 
problemas que são comuns aos Estados ou 
relacionados com a interação destes, limitando 
progressivamente o horizonte de disputas 
solucionadas via força. A idéia é que os indivíduos – 
bem como os Estados – não desejam a guerra e 
podem conviver pacificamente se suas necessidades 
forem atendidas a contento. Taylor e Groom, ao 
fazerem um sumário dos mais relevantes princípios 
funcionalistas e neo-funcionalistas, afirmam que 
estes consistam em que: 
 

1. O Estado-nação, embora ainda seja capaz 
de suprir boa parte da demanda dos 
indivíduos, tende a sacrificar o bem-estar 
público em prol da satisfação de interesses 

 
14 WOLFERS, Arnold. Discord and Collaboration: Essays on 
International Politics, Baltimore, The John Hopkins University, 1962 
15 SINGER, David (1969). The Level-Of-Analysis Problem in 
International Relations in ROSENAU, James (1969).  International 
Politics and Foreign Policy. Nova York: The Free Press, p.26 
16 SINGER, obra citada, p.23 
17 GROOM & LIGHT, obra citada, p.93 



descolados do interesse dos indivíduos (como 
prestígio e conquistas militares); 

 
2. As organizações internacionais, criadas para 

satisfazer as demandas individuais sem se 
prender a limitações de fronteira, podem 
produzir maiores benefícios aos indivíduos; 

 
3. O trabalho das organizações pode minar a 

lealdade dos indivíduos ao Estado através da 
implementação de um sistema de construção 
de paz e pela satisfação das demandas em 
bases não-nacionais.18 

 
Nesse sentido, as muitas correntes 

funcionalistas e neofuncionalistas questionam a 
centralidade do Estado nas Relações Internacionais, 
ao colocar a satisfação dos indivíduos como centro da 
problemática internacional, bem como rompem com a 
“analogia antropomórfica”, ao opor o interesse público 
dos indivíduos na paz ao interesse dos Estados em 
obter prestígio através da guerra. Ainda, os 
funcionalistas e neofuncionalistas atentam para o 
caráter dinâmico da “realidade” internacional, 
progressivamente substituindo o conflito e a anarquia 
por harmonia fundada em instituições multilaterais 
(idéia que tem algo em comum com o pensamento 
kantiano).  
 

Amplo movimento de contestação das teses 
do Realismo teve lugar, a partir dos anos 70, 
conduzindo à criação da Teoria da Interdependência 
Complexa de Robert Keohane e Joseph Nye Jr. Nessa 
época, mudanças profundas na realidade internacional 
se repercutiram na produção do conhecimento 19. O 
Realismo perdeu parte de sua capacidade explicativa. 
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 sendo, 
pois, propulsoras da cooperação internacional; 
contrapondo-se à visão Realista de que os Estados 
não teriam incentivos “sistêmicos” para cooperar, 
vivendo em permanente situação de conflito, e 
confrontando uma visão “minimalista” dos 
relacionamentos internacionais.  
 

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. A “agenda internacional” não 
mais é monopolizada pelas questões relativas à 
Segurança e o uso da força torna-se 
crescentemente inadequado para a solução dos 
problemas mais relevantes 20. Daí a constatação de 
Keohane – a solução dos citados problemas está 
diretamente relacionada com a construção de 
instituições multilaterais, capazes de levar a cabo 
soluções concertadas entre Estados e agentes não-
estatais (daí derivando, futuramente, a Teoria dos 
Regimes internacionais). Tarefas associadas às 
instituições: compartilhar informações, reduzir os 
custos de transação, prover mecanismos para a 
resolução de disputas e formulação de decisões. 
Ainda, há que se considerar que a política mundial é 
feita a partir de três “vetores” – relações entre 
Estados (interestatais), entre burocracias 
(intergovernamentais ou subgovernamentais) e 
relações com pelo menos um agente não-estatal ou 
não-soberano (transnacionais). 
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18 GROOM, A.J. & TAYLOR, Paul. “Introduction: Funcionalism and 
International Relations”, in A. J. Groom & Paul Taylor (eds) 
Functionalism – Theory and Practice in International Relations. NY, 
Crane, Russak & Co., 1975, p.1 
19 GAMA, Carlos Frederico Pereira da Silva. “O Regime Global de 
Direitos Humanos e a Governança Global” in REVISTA FRONTEIRA 
DE RELAÇÔES INTERNACIONAIS, Volume 2. Belo Horizonte: 
Editora da PUC-MG, 2002, p.14  
 

 
A Teoria da Interdependência Complexa 

coloca uma série de questionamentos incisivos ao 
Realismo. Em primeiro lugar, é questionada a 
suposição ontológica: a realidade comporta conflito 
e cooperação em proporções variáveis ao longo do 
tempo, sendo, portanto, uma realidade dinâmica e 
não necessariamente conflitiva. Em seguida, a 
“analogia antropomórfica” é novamente modificada 
– Estados e agentes não-estatais são entes 
racionais e maximizadores, mas, entretanto não 
necessariamente maximizam autopreservação, mas 
sim “interesses” (consideração que fez Keohane e 
seus adeptos serem qualificados, numa analogia 
lockeana, como autores liberais). Em seguida, têm-
se que o Estado passa a compartilhar em relevância 
a cena internacional com outros agentes e com 
instituições internacionais, não sendo, pois, ator 
privilegiado das Relações Internacionais.  
 

Em seguida, há que se levar em conta as 
críticas feitas ao Realismo por autores como 
Mohamed Ayoob e Carlos Escudé. Estes buscavam 
tornar mais explicativo esse programa de pesquisa 
(agregando a este uma explicação mais satisfatória 
do comportamento dos estados ditos “periféricos”), 
mas, ao questionar seu “núcleo duro”, acabaram 

 
20 NYE JR., Joseph S. & KEOHANE, Robert O. “Introduction” in 
NYE JR., Joseph S. & DONAHUE, John D. (editores). Governance 
in a globalizing world. Washington: Brookings Institution Press, 2000 



por erguer construtos teóricos, de fato, não-realistas, 
no máximo sendo “teorias correlatas”.  
Ayoob afirma que uma das grandes falhas do 
Realismo e de outras teorias ditas “dominantes”, 
junto com sua dificuldade em lidar com as mudanças, 
é seu “esquecimento” da periferia do sistema 
internacional. O foco nas grandes potências implica 
favorecimento de questões como o equilíbrio de poder 
e a competição entre Estados, marginalizando na 
análise a quase totalidade dos estados – o Terceiro 
Mundo, tido como emulador dos poderosos. Outra 
falha se localiza na premissa de que todos os Estados 
seriam iguais, bem como na dicotomia entre ordem 
doméstica e anarquia internacional, a qual coloca fora 
da análise os Estados “em processo de constituição”.  
 

Ayoob, enfim, acaba por propor um novo 
modelo de teoria – que ele denomina “Realismo 
Subalterno”. Para tal, ele recupera o argumento 
hobbesiano da construção do Estado, afirmando que 
Hobbes não analisou o cenário internacional 
desconectado de sua análise do cenário doméstico 21. 
Ayoob, entretanto, não atentou para o fato de que o 
Realismo opera uma transformação nesse ponto 
específico do “edifício político hobbesiano”, separando 
as esferas doméstica e internacional (questão já 
trabalhada no artigo anterior). Para os propósitos do 
presente artigo, sem nos determos às minúcias da 
Teoria do “Realismo Subalterno”, basta levar em 
conta essa afirmação do autor para entender a 
profundidade de sua crítica ao programa de pesquisa: 
 

“De fato, estas reflexões (Realismo 
Subalterno) questionam as premissas básicas 
do pensamento do mainstream como os 
conceitos de anarquia, sistema internacional, 
Estado, soberania, alianças e escolha 
racional. O Terceiro Mundo passa a não ser 
mais mero produto das políticas das 
potências.” 22 

 
As críticas de Ayoob, pois, não obstante 

sejam pertinentes na crítica do “núcleo duro” realista, 
de fato não conferem a este maior capacidade 
explicativa, constituindo uma teoria concorrente, não 
pertencente a este último. 
 

O mesmo ocorre com Carlos Escudé e sua 
teoria do “Realismo Periférico” (a qual, de fato, é mais 
voltada para os países latino-americanos do que para 
a totalidade da “periferia”), outra tentativa de 
adequar o Realismo ao estudo do Terceiro Mundo. 
Suas teses podem ser resumidas nos seguintes 
pontos: 
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21 AYOOB, Mohamed. “Subaltern Realism: International Relations 
Theory Meets the Third World”. In: NEUMAN, Stephanie G. (ed.). 
International Relations Theory and the Third World. London: Macmillan 
Press, 1998, p.39 
22 AYOOB, obra citada, p.47 

1. A política externa de um país periférico 
deve servir aos cidadãos (ou seja, deve 
implicar crescimento/desenvolvimento 
econômico); 

 
2. O “interesse nacional” passa a ser definido 

em termos de desenvolvimento econômico, 
especialmente para os países que não 
enfrentam ameaças externas imediatas; 

 
3. Visto de uma perspectiva não-doméstica, 

os Estados Unidos são a maior limitação a 
uma política externa dos países latino-
americanos. E imperativo para os países 
dessa região manter boas relações com a 
potência, sempre que estas não implicarem 
prejuízo ao crescimento/desenvolvimento 
econômico dos mesmos. 23 

 
Escudé, não obstante reconheça algumas 

das premissas do programa de pesquisa realista – 
como a suposição ontológica da realidade como 
conflitiva – critica outras frontalmente, em especial 
a “analogia antropomórfica” (que ele qualifica de 
“falácia antropomórfica”) e a anarquia sistêmica 
(que ele vê mais bem caracterizada como uma 
anarquia entre grandes potências e uma hierarquia 
entre estas e a periferia, as últimas levadas a se 
alinhar às primeiras). Desse modo, não obstante a 
acidez (e acuidade) de suas críticas ao Realismo, 
ele não pode ser considerado um autor pertencente 
a este programa de pesquisa. Seu intento de 
conferir maior capacidade explicativa acabou por 
minar o “núcleo duro”. 
 

Finalmente, em caráter breve, algumas 
menções a críticas não diretamente orientadas ao 
programa de pesquisa realista, mas que sobre ele 
incidem, relacionadas a debates “mais amplos” 
sobre a natureza do conhecimento em Relações 
Internacionais. Max Horkheimer, um dos autores 
mais destacados da chamada “Escola de Frankfurt” 
das Ciências Sociais, faz, em sua obra “Teoria 
Tradicional e Teoria Crítica”, uma distinção entre 
teorias tradicionais (separam o papel do cientista do 
contexto social em que ele está inserido, sendo pois 
reprodutoras do “status quo”) e teorias críticas 
(afirmam o relacionamento intrínseco da atividade 
científica com o contexto social na qual esta se 
insere, afirmando o papel fundamental do cientista 
como promotor da emancipação social). O 
programa de pesquisa realista encaixa-se na 
primeira definição de teoria: 
 

“Na medida em que o conceito de 
teoria é independentizado, como que 

 
23 ESCUDÉ, Carlos. “An Introduction to Peripheral Realism and Its 
Implications for the Interstate System: Argentina and the Cóndor II 
Missile Project” in NEUMAN, Stephanie G. (ed.). International 
Relations Theory and the Third World. London: Macmillan Press, 
1998 



possuindo uma fundamentação a-histórica, 
ele se transforma em uma categoria 
coisificada e, por isso, ideológica.” 24 
 

“O cientista e sua ciência estão 
atrelados ao aparelho social, suas realizações 
constituem um momento de autopreservação 
e da reprodução contínua do existente, 
independente daquilo que imaginam a 
respeito disso.” 25 

 
Karl Mannheim, por sua vez, ao fundar a 

disciplina da Sociologia do Conhecimento, destaca que 
as “idéias” são uma função de quem as mantém, 
assim como de sua posição no meio social. Seguindo 
esta abordagem, podemos dizer que todas as 
verdades são apenas as idéias de uma determinada 
pessoa e que estas idéias refletem posições sociais e 
experiências determinadas. Nesse sentido, todo o 
conhecimento seria ideológico e quanto mais 
conscientes nos tornamos das pressuposições por trás 
de nosso pensamento, no interesse de uma pesquisa 
empírica, mais se evidencia que este procedimento 
empírico só pode ser executado com base em certos 
juízos metafísicos, ontológicos e meta-empíricos e nas 
expectativas e hipóteses que deles decorrem. O que, 
pois, confirma a idéia de existência de uma suposição 
ontológica na base do programa de pesquisa realista 
26 
 

Por fim, Mark Neufeld, um autor pós-
positivista que lida com perspectivas 
“interpretativistas” nas Ciências Sociais, endereçando 
parte de suas críticas ao Realismo. Para ele, “a 
objeção realista ao desenvolvimento de abordagens 
progressistas na política internacional está não 
somente na natureza essencialmente conflituosa da 
política internacional, mas na caracterização da ordem 
internacional como fundamentalmente imutável” 27. 
Dada esta imutabilidade, Neufeld argumenta que “...a 
teoria das relações internacionais nunca poderá ser a 
teoria da ‘boa vida’ mas, na melhor das hipóteses, a 
teoria da sobrevivência” 28. O que, pois, confirma a 
importância da autopreservação como fim último dos 
agentes, no Realismo. Ainda a este respeito, Neufeld 
afirma que uma abordagem interpretativa pode trazer 
um antídoto ao “pessimismo” do Realismo sobre a 
possibilidade de progresso. A ciência social 
interpretativa afirma que toda a ordem política e 
social é produto de práticas sociais. Alexander Wendt 
expressou com exatidão e profundidade da colocação 

de Neufeld ao dizer que “a anarquia é o que os 
Estados fazem dela”. 29 Ecoando, enfim, Horkheimer 
e Manheim, Neufeld afirma que “é possível perceber 
a teoria positivista de relações internacionais não 
como corpo neutro de conhecimento, mas como 
uma forma de ‘teoria tradicional’ que tem por 
função facilitar a ‘adaptação’ da humanidade à suas 
circunstâncias básicas. Assim, o mainstream 
positivista das relações internacionais pode ser visto 
como a força social que mais contribui para a 
manutenção da ‘relação de dependência congelada 
ideologicamente’, reificando a ordem global, 
apresentando-a como algo à parte da ação e do 
desejo e independente da ação ou do desejo 
humano”.30 
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24 HORKHEIMER, Max (1983), Teoria Tradicional e Teoria Crítica. 
In: Os Pensadores. São Paulo, Abril, p.129 
25 HORKHEIMER, obra citada, p.131 
26 MANNHEIM, Karl. Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro, Zahar 
Editores, 1976. 
27 NEUMAN, Stephanie G. “International Relations Theory and the 
Third World: An Oxymoron?” In:NEUMAN, Stephanie G. (ed.). 
International Relations Theory and the Third World. London: Macmillan 
Press, 1998, p.57 
28 NEUFELD, obra citada, idem  

À guisa de conclusão, cabe a constatação 
de que, não obstante a miríade de argumentos 
extremamente pertinentes e contundentes quanto 
aos problemas do programa de pesquisa realista, 
este ainda constitui um dos corpos teóricos de 
maior relevância no estudo das Relações 
Internacionais. Programas de pesquisa concorrentes 
vêm, no entanto, se mostrando crescentemente 
relevantes no provimento das respostas que não 
têm sido encontradas no Realismo. O debate, pois, 
está distante de seu encerramento – o que somente 
torna o estudo das Relações Internacionais 
crescentemente desafiador. 

 
29 WENDT, Alexander E., “Anarchy Is What States Make of It: The 
Social Construction of Power Politics” in International Organization 
46, 1992 
30 NEUFELD, obra citada, p.59 
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UUmmaa  ppááttrriiaa  ddee  nnoommee  EEuurrooppaa  
Uma perspectiva histórica e conceitual (nem tarifária, nem 
monetária) sobre a unificação européia 
 
LONDRES  

                                                

 
 
Se o conceito original de democracia foi 

fundado na Grécia Antiga e o de comércio 
transfronteiriço viu-se praticado pioneiramente pelos 
fenícios, o conceito de Estados nacionais emanou da 
experiência européia, no lidar com povos distintos em 
um espaço geográfico limitado. Qual o de Estado de 
Direito, de liberalismo político e de soberania 
jurisdicional sobre um território, dentre outros 
elementos das relações internacionais, mais ou menos 
prosaicos, como a elevação de bandeiras e hinos como 
ícones nacionais ou, mais ou menos estruturais, como a 
utilização da diplomacia como estandarte de política 
externa, tiveram seu berço entre os estertores orientais 
da Rússia e a costa ocidental da Inglaterra. Foi com a 
Paz de Westphalia, dando fim à tão européia Guerra dos 
Trinta Anos em 1648, que se 
estabeleceu o conceito de soberania 
e os moldes dos Estados, tal 
conhecemos e como foi receitado por 
todo mundo, fosse pelas velas do 
colonialismo ou pela força axiológica 
e prática do conceito. Sem hesitação, 
e não obstante foram as relações 
internacionais por tanto 
eurocêntricas, não se incorreria em 
falha interpretativa se for afirmado 
que o sistema internacional que 
conhecemos é filho de pai e mãe 
europeus, embora o pródigo rebento 
já há muito não resida em casa. 

 
Este processo de gestação de 

um sistema de unidades nacionais, a 
que se convencionou chamar de 
sistema internacional, contudo, não 
foi fruto de um fenômeno inexorável 
e auto-explicativo, mas sim 
historicamente construído, resultado 
da interação de inúmeros povos que 
compartilhavam características em 
comum em um espaço contíguo e 
que sobreviveram ao Império Romano e à Idade Média. 
Portanto, não só o sistema internacional nasceu em solo 
europeu, mas também a Europa, conceito político, é 
resultante do processo de formação dos Estados.  

 
O sonho-utopia de uma Europa centralizada,  

 
unida pelas mesmas instituições, respondendo ao 
mesmo epicentro de poder é, do ponto de vista 
histórico, inicialmente concorrente com a formação do  
 

 
sistema internacional europeu e, 
mais recentemente, 
complementar a este – ver a 
instituição da União Européia, a 
um só tempo uma instituição e 
uma coligação de nações. Os 
primeiros ensaios de uma Europa 
una foram ensejadas pelo 
Império Romano em expansão e 
pela Igreja Católica medieval, a 
primeira pelo exercício de poder 
militar e o segundo pela força 
moral. Ambos, embora tenham 
logrado estender seu domínio, 
qual fosse, pela maior parte do 
continente, assistiram à derrocada de seu projeto 

universalista por deficiências internas às 
suas naturezas. Com o fim da Idade 
Média feudalista e a aglomeração das 
forças políticas em reinos absolutistas, 
estava sendo cimentado o caminho para 
a determinação da moldura político-
jurídica que iria fundar os Estados  
europeus.   

 

 
 

FILIPE NASSER,  
é editor-associado de

O Debatedouro 
 
 

filipenasser@ 
odebatedouro.com.br  

 
 Pois que a obra política do 

Cardeal Richelieu, primeiro ministro 
francês entre 1624 e 1642, foi a de 
introduzir a prática da raison d’État e da 
defesa do interesse nacional na vida 
nacional européia (no caso, diligenciando 
pelo interesse nacional francês). 
Resultado do modus operandi de política 
externa de Richelieu e da generalização 
da percepção que um sistema de Estados 
funcionava sob a lógica do individualismo 
e da concertação internacional de 
políticas (qual fosse a sua natureza) 
foram o adensamento da prática 
diplomática e a emergência do equilíbrio 
de poder como lógica governante das 
relações internacionais. Henry Kissinger 

nos ensina que “do fracasso dessas tentativas [as 
experiências universalistas européias], brotou o equilíbrio 
de poder, primeiro como um fato da vida, depois como 
forma de organizar relações internacionais (...) quando 
um Estado ameaçava tornar-se dominante, os vizinhos 
formavam uma coalizão – não para confirmar uma teoria 
das relações internacionais, mas por puro interesse em 
obstruir as ambições do mais poderoso.”31 

 “A União Européia, tal 
como conhecemos nos 

dias de hoje, é não 
mais que a 

institucionalização da 
manifestação desses 

traços identitários 
comuns, resultado da 

interação entre os 
modos de organização 
concorrentes – entre o 

universalismo e o 
individualismo -, e 
produto vetorial da 

política internacional 
quando do final da 

Segunda Guerra 
Mundial.” 

 
31 KISSINGER, Henry Diplomacia. Rio de Janeiro: Editora UniverCidade, 
1999. p. 60 & 72.  



 O equilíbrio de poder europeu vigorou como 
sistema de funcionamento das relações internacionais 
eurocêntricas do fim da Guerra dos Trinta Anos e 
perdurou até a Segunda Guerra Mundial, tendo atingido 
seu ápice de sofisticação e de sucesso de preservação 
da paz nos Cem Anos de Paz, entre o Congresso de 
Viena de 1815 e a Primeira Grande Guerra. Karl Polanyi 
acredita que o equilíbrio de poder, o padrão ouro, o 
liberalismo político e a haute finance garantiram que o 
equilíbrio de poder se mantivesse equilibrado na paz 
neste espaço de um século (às exceções da Guerra da 
Criméia, da Guerra franco-prussiana e das unificações 
italiana e alemã) até que o padrão ouro foi ruindo como 
base comum para a economia internacional e os pilares 
do equilíbrio de poder foram degenerando-se devido a 
querelas políticas, territoriais, dinásticas, militares no 
seio do continente. 
  

Os resultados foram as grandes guerras do 
século XX, que colaboraram para a mundialização da 
política internacional e fizeram dos Estados Unidos o 
mais importante país do sistema internacional, retirando 
o epicentro da política internacional de Londres, Paris, 
Madri, Amsterdã, Viena, Berlim, Lisboa. Das suas 
próprias contradições e princípios de seu tecido político, 
a Europa saiu devastada mais uma vez pelos flagelos da 
guerra, tal qual tivera sido hábito em sua história de 
tantas cicatrizes bélicas, desde o Império Romano, 
passando pela Guerra dos Trinta Anos, até a Segunda 
Guerra Mundial.  
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Tanto as tentativas universalistas quanto o 
sistema internacional baseado no equilíbrio de poder 
haviam, em tempos distintos, prosperado e fracassado 
como formas (ou ensaios) da organização da vida 
européia. Contudo, interessante notar como, 
funcionando no ímpeto de unificação ou de segregação 
individualista, o conjunto de povos europeus, tão 
distintos como, por força de exemplo, os suecos e os 
italianos, dividem princípios, valores e instituições 
comuns - não sugeriria aqui um conceito de regime 
europeu atemporal nos moldes de Stephen Krasner, 
mas certamente o somatório de características comuns 
assegura a existência de um sub-sistema europeu de 
tantas divergências internas mas, outrossim, de 
idiossincrasias tão próprias e de compartilhamento de 
traços comuns através de todo continente (sobretudo 
no que tange à sua porção ocidental). O catolicismo e 
seus opositores dialéticos protestantes, a forma de 
organização político-social (evoluída do feudalismo para 
a monarquia absolutista e para o constitucionalismo), o 
tino comercial e suas conexões internacionais, a haute 
finance banqueira dos Rotschilds e de outras famílias, 
as sucessões dinásticas apátridas dos Habsburgos, 
Bourbons, Romanovs, Braganças, dentre tantos outras 
casas reais que assumiram regências nacionais 
independente de suas raízes, o nascedouro dos 
principais movimentos artísticos internacionais, dentre 
tantas outras similitudes culturais “inter-nacionais”  
 

ajudam a confirmar o argumento de que a Europa é, em 
concomitância, um continente e uma pátria32.   

A União Européia, tal como conhecemos nos dias 
de hoje, é não mais que a institucionalização da 
manifestação desses traços identitários comuns, resultado 
da interação entre os modos de organização concorrentes 
– entre o universalismo e o individualismo -, e produto 
vetorial da política internacional quando do final da 
Segunda Guerra Mundial, vide, por exemplo, o 
enfraquecimento da posição política européia no sistema 
internacional e o Plano Marshall. Seu processo histórico de 
formação, que não se engane o leitor, embora sujeito a 
contingências incontáveis e de longo processo, é um de 
sucesso na superação de rivalidades nacionais 
antiqüíssimas e de marcha para obtenção de seus 
desígnios políticos e econômicos de concertação 
governamental continental de políticas em diversos issue 
areas da vida nacional e internacional dos países 
europeus, tal como já é possível se observar na política 
tarifária ou monetária do bloco emanada de Bruxelas.  

 
O Tratado de Roma logrou resumir o quase meio 

século de unificação política e econômica em termos 
legais e transformar um bloco em franco processo de 
integração em um ator das relações internacionais 
contemporâneas. Se a União Européia, a ser ampliada em 
2004 para 25 membros, constituir-se-á em um firme 
anteparo político à posição de predominância dos Estados 
Unidos no cenário internacional ou postar-se-á como 
“meio-de-campo” entre as afirmações hegemônicas norte-
americanas e engrandecimento político chinês, se obterá 
êxito em constituir uma força militar única, sobrepondo a 
OTAN, se afinará a sintonia no discurso diplomático, 
superará algumas antigas rixas (como observadas 
recentemente nas gafes do primeiro-ministro Berlusconi), 
trará o Reino Unido mais próximo do continente do 
Atlântico, são elucubrações de difícil resposta, embora o 
aprofundamento do processo de unificação aponte para o 
fortalecimento político e econômico do bloco europeu. 
Contudo, o que parece evidente é que tanto a unificação 
européia é fruto desta percepção de que o sub-sistema 
europeu compartilha inúmeras características entre suas 
nações quanto a integração acentua essas similitudes 
sociais, políticas e culturais, em um processo de retro-
alimentação.  

 
Interessante em um mundo de diluição das 

fronteiras nacionais e diriam alguns, globalização cultural, 
seria que as idiossincrasias nacionais tão próprias em uma 
comunidade de nações também não se dissolvam, dando 
vazão a uma cultura continental una, mas, mormente, 
logrem ressaltar os traços continentais (ou sub-
continentais), conquanto se respeitem as diferenças 
nacionais e regionais, garantindo assim que o processo de 
integração seja (ou continue a ser) produto da equação 
entre os ímpetos de universalismo e nacionalismo na vida 
européia.

 
32 Para ilustrar o argumento, basta constatar que outros países possuem menor 
homogeneidade interna e detêm elementos de coesão mais sutis que toda 
Europa Ocidental, a ver a Indonésia e de certa forma, a China e a Índia. 



 
 

 
 
 

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. 

 
 

13

 

OOMMCC  ee  NNeeoolliibbeerraalliissmmoo  
PPaarrttee  II 
 
RIO DE JANEIRO  

                                                

 
 
Introdução 
 

Criada a partir da Rodada 
Uruguai do GATT, a OMC tem sido 
alvo dos mais diversos tipos de 
manifestações. Deveras criticada 
pelos manifestantes contrários à 
globalização (a manifestação de 
Seattle, por exemplo) e ao mesmo 
tempo aclamada por outros como 
um agente facilitador do comércio 
e do desenvolvimento mundial, a 
Organização Mundial do Comércio 

é, hoje em dia, uma das organizações 
internacionais de maior peso no 
sistema internacional.  

 

 
 

LEONARDO 
CÉSAR RAMOS 

é colunista de 

O Debatedouro 
 
 

   leonardoramos@ 
odebatedouro.com.br 

 
Contudo, não é possível 

fazermos análises de caráter 
maniqueísta do papel da OMC no 
mundo, uma vez que ela, ao 
mesmo tempo, colabora para o 
crescimento econômico de alguns 
países do mundo com a sua 
inclusão no sistema multilateral de 
comércio – uma vez que muitos 
desses países não teriam poder de 
barganha nas negociações de 
caráter bilateral – e contribui para 
a manutenção do status quo 
vigente na hodierna divisão 
internacional do trabalho, 
regulamentando, por exemplo, as 
diminuições das tarifas dos seus 
países-membros - o que levaria, 
segundo alguns, à perpetuação da estrutura da 
produção mundial contemporânea.  

 
Não é neste âmbito que se encontra esta 

série de artigos. De fato, tal série colima analisar o 
processo de formação da OMC e a relação desta 
com o neoliberalismo33. Neste sentido veremos, 
mesmo que de maneira breve, uma caracterização 
da OMC – mais especificamente das rodadas que 
precederam sua formação –, uma caracterização do 
que vem a ser neoliberalismo, as influências dele na  

                                                 
33 Este termo, neoliberalismo, não é muito apropriado tendo-se em 
vista que não há nenhuma (ou quase nenhuma) novidade substancial 
nos liberais contemporâneos que justifique o prefixo neo. Não 
obstante, tendo em vista a disseminação que tal nomenclatura atingiu, 
manteremos a sua utilização neste presente trabalho. 

 
 
Rodada Uruguai e na formação da OMC. Por fim, 
de maneira mais específica, faremos alguns 
apontamentos acerca da relação existente entre a 
OMC e uma das Escolas do pensamento  
 
neoliberal, a saber, a Escola de Virgínia ou Public 
Choice. 

 
A Organização Mundial do Comércio: Um 
Breve Histórico 
 

Em linhas gerais, podemos afirmar que a 
Rodada Uruguai do GATT – Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio – introduziu as políticas 

multilaterais de comércio em uma 
nova era pela expansão do escopo de 
assuntos tratados e pelo 
fortalecimento do sistema de 
resolução de controvérsias. Pela 
primeira vez, os acordos multilaterais 
incorporaram, explicitamente, as 
questões concernentes à propriedade 
intelectual, investimentos e serviços. 
Contudo, antes de tratarmos desta 
rodada em específico, faz-se 
necessário que vejamos os fatores 
que a antecederam. 

 
A origem da estrutura bipolar 

da política de comércio internacional 
contemporânea entre Estados Unidos 
e União Européia data do final da 
década de 1950, quando se deu, 
dentre outros acontecimentos, a 
formação da Comunidade Econômica 

Européia (CEE) mediante o Tratado de Roma, 
datado de 1958. Desde essa época houve três 
grandes negociações multilaterais de comércio 
sob os auspícios do GATT. Sobre estas 
negociações, Winham afirmam que "all were 
begun as result of pressure by the United States" 
(WINHAM, 2000:163)34. 

“Na verdade, os 
atores do setor 
privado norte-

americano 
exerceram um papel 

preponderante no 
sentido de ‘forçar’ o 

governo 
estadunidense a 

defender a 
negociação dos 

seguintes assuntos: 
propriedade 

intelectual (TRIPs), 
investimentos 

(TRIMs), serviços 
(GATs) e o acordo 

de serviços 
financeiros.” 

 
A Rodada Kennedy – ocorrida entre 1963 

e 1967 – foi a primeira negociação pós-formação 
da CEE sustentada pelo GATT. Neste sentido, foi 

 
34 WINHAM, Gilbert R. “The Uruguay Round and the World 
Economy.” In: STUBBS, Richard & UNDERHILL, Geoffrey R. 
D. Political Economy and the Changing Global Order. 2ª ed. 
Ontario: Oxford University Press, 2000. 
 



uma negociação iniciada pela administração 
Kennedy como uma resposta à criação da 
Comunidade Econômica Européia e ao medo que os 
estadunidenses tinham de que seus produtos 
ficassem fora da "zona européia". 

 
A Rodada Tóquio – datada do interregno 

1973/1979 –, por sua vez, foi estabelecida no rasto 
da decisão estadunidense de abandonar, 
unilateralmente, o acordo de Bretton Woods, 
acarretando, assim, no fim do padrão ouro-dólar, o 
que gerou uma grave crise no sistema de taxas de 
câmbio fixas estabelecido no pós-guerra. Como 
parte desta decisão, os Estados Unidos aplicaram 
uma sobrecarga nas importações e demandaram 
uma ação internacional no tocante ao seu primeiro 
déficit comercial no século XX. Neste sentido, o que 
podemos notar é que ambas as Rodadas Kennedy e 
Tóquio foram induzidas por uma mudança 
significativa nas políticas dos países que se 
encontravam em uma posição de destaque no 
sistema internacional nos períodos em questão.  

 
Não obstante, não é isto o que notamos na 

terceira rodada, a saber, a Rodada Uruguai, 
ocorrida em meados da década de 1980 – período 
este que se caracterizou por uma recessão global 
que gerou uma grande incerteza sobre a 
performance da economia mundial35. Neste sentido, 
o que podemos notar é que o objetivo principal da 
Rodada Uruguai era o restabelecimento da 
confiança mundial no sistema multilateral de 
comércio36.  

 
Conforme dito anteriormente, o início da 

década de 1980 foi um período crucial para a 
economia mundial, ocorrendo aí uma série de 
mudanças fundamentais que poderiam colocar em 
xeque a estrutura tradicional do GATT. Destarte, o 
reconhecimento desta situação por parte dos 
Estados Unidos fez com que eles assumissem a 
liderança de uma nova negociação multilateral. 
Contudo, esta atitude dos Estados Unidos não foi 
uma atitude isolada: ela recebeu o apoio de vários 
outros países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
Esse apoio se deu em função dos mais diversos 
interesses, mas podemos afirmar que eles tinham o 
interesse comum de preservar o sistema 
multilateral de comércio e torná-lo mais apto a 

tratar com os problemas econômicos enfrentados 
então. Segundo afirma Winham, 
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35 Um dos efeitos desta recessão global na década de 1980: a 
produção mundial e as exportações mundiais cresceram 6% e 8,5%, 
respectivamente, durante o período entre 1963 e 1973; já durante o 
intervalo entre 1974 e 1985 caíram 2,5% e 3,5% respectivamente 
(WINHAM, 2000:164). 
36 Sobre a questão relativa ao descrédito mundial com relação ao 
sistema multilateral de comércio, não é de se espantar que este 
período se caracterize pelo ressurgimento das iniciativas de 
integração regional. Sobre isto ver VAZ, Alcides Costa. Cooperação, 
Integração e Processo Negociador: A Construção do Mercosul. 
Brasília: IBRI, 2002. 

 
"The combination of high interest 

rates, a further oil price escalation, and 
reduced trade and investment flows 
brought many developing countries to the 
brink of fiscal collapse and focused 
attention on emergency programs for 
debt restructuring and relief" (WINHAM, 
2000:165). 
 
Em suma, para muitos dos países 

parecia, nos anos 1980, que a economia mundial 
não estava operando de uma maneira satisfatória 
para os países desenvolvidos e, além disso, 
estava contribuindo para as crises dos países 
subdesenvolvidos. 

 
Nos 30 anos compreendidos entre 1950 e 

1980, todos os países experimentaram um 
declínio no número de sua força de trabalho na 
agricultura e um aumento correspondente do 
trabalho na indústria e nos serviços. Ou seja, 
todos os países experimentaram uma mudança 
da alocação de sua força de trabalho do campo 
(agricultura) para a indústria e serviços. Contudo, 
um ponto interessante que devemos notar é o 
fato de que essa mudança da agricultura para os 
serviços foi muito maior nos países desenvolvidos 
do que países subdesenvolvidos (vide tabela 1). 
Além disso, estatísticas da década de 1980 
mostravam que, embora o comércio de serviços 
correspondesse apenas a 1/5 do total das 
exportações mundiais, o mesmo apresentou um 
crescimento de 7,5%, em média, contra 5,5% do 
comércio de mercadorias. Nota-se, daí, que a 
liberalização do comércio de serviços era condição 
sine qua non para manter o GATT como um 
instrumento relevante de política internacional de 
comércio para os países desenvolvidos. Assim 
sendo, os Estados Unidos tomaram a liderança na 
demanda da inclusão do comércio de serviços na 
nova Rodada do GATT. 

 
 É importante notarmos neste ponto que 
tal interesse dos países desenvolvidos na inclusão 
do comércio de serviços está intrinsecamente 
relacionado aos interesses dos grupos privados 
desses países nesta questão. Na verdade, os 
atores do setor privado norte-americano 
exerceram um papel preponderante no sentido de 
"forçar" o governo estadunidense a defender a 
negociação dos seguintes assuntos: propriedade 
intelectual (TRIPs), investimentos (TRIMs), 
serviços (GATs) e o acordo de serviços 
financeiros. Destarte, este é o contexto, o pano 
de fundo da formação da OMC. No próximo artigo 
continuaremos nossa análise colocando a relação 
entre o neoliberalismo (Public Choice) e a OMC.



 
  

Tabela 1 – Força de trabalho Mundial por Setor de Atividade 
1950-1980 (em porcentagem) 

 
 Países Desenvolvidos Países Subdesenvolvidos 

Agricultura   
1950 39 82 
1980 13 67 

Indústria   
1950 29 7 
1980 35 14 

Serviços   
1950 32 11 
1980 52 19 
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AA  iinnccrríívveell  oommeelleettee  ddee  LLêênniinn  
(ou sobre como um navio alemão matou cem milhões de pessoas) 

  
GOIÂNIA  
 
 
 

Eu já vi pessoas 
sustentarem os argumentos 
mais absurdos para justificar 
fatos históricos e seus cursos 
por vezes abruptos. Me recordo 
de um acadêmico empedernido, 
desfiando seus argumentos 
pueris e dizendo que a razão 
pela qual o Japão foi esmagado 
pelos Estados Unidos da 
América  na Segunda Guerra 
Mundial reside em uma suposta 

“mudança 

após seu fracasso diplomático na crise marroquina 
de 1905. Segundo Pedro, os músicos do The 
Smiths entoavam a canção e diziam ao Kaiser 
“Guilherme, Guilherme, não foi mesmo nada...” . 
Se o leitor perguntar qual o sentido disso, devo 
dizer que restarei em dívida. Penso que Pedro, não 
obstante estar embriagado, encontrava-se 
também sob a influência de lisérgicos. Mas isso 
não vem ao caso. 
 Estava eu a pesquisar algumas análises 
acerca da obra Canhões de Agosto, de Barbara 
Tuchman,  cujo fundamento argumentativo diz 

respeito às causas que fizeram a 
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equivocada de 
padrões estratégicos no Alto 
Comando nipônico” e a uma 
improvável “má distribuição da 
frota japonesa ao longo dos pontos 
vitais do Pacífico”, como se o fato 
de que a produção siderúrgica 
japonesa em 1941 ter sido de 7,5 
milhões de toneladas, ao passo que 
a norte-americana era da ordem de 
78,3 milhões de toneladas, não 
tivesse nenhuma influência (!) 
sobre o curso dos fatos que 
culminou na (óbvia) desgraça 
nipônica. Outro acadêmico, mui 
provavelmente o mais tosco 
wannabe de historiador militar 
vivo, saiu-se com a asneira de que 
o fator precípuo para o fracasso-
relâmpago da França em 1940 
derivava do “complexo de 
inferioridade e da consciência 
coletiva defensiva da sociedade 
francesa às vésperas da II Guerra 
Mundial”, e eu me perguntei se o 
infeliz já tinha sequer se dado ao trabalho de 
analisar um único mapa que seja daquele elefante 
branco patético que era a Linha Maginot, ou se ele 
tinha alguma idéia de que a França ensaiou uma 
emulação mal-feita de combate em 1940, usando 
as mesmas táticas e armas que havia usado em 
1915. Da última vez que me recordo, um garoto 
embriagado e grande admirador de grupos 
musicais britânicos dos anos 80 afirmou que a 
banda The Smiths havia composto a canção 
“William, it was really nothing” com o propósito de 
consolar postumamente o Kaiser Guilherme II, em 
virtude da humilhação pública à qual o 
destemperado imperador alemão foi submetido 

crise de julho de 1914 evoluir para 
a catarse bélica da I Guerra 
Mundial, quando me deparei com o 
então suspeito artigo de Marcelo 
Menezes Reis, intitulado As 
sutilezas não tão sutis do destino, 
em que o autor coroa sua 
explanação dizendo que mais de 
cem milhões de vidas foram 
ceifadas em função de um único 
navio de guerra: o cruzador de 
batalha alemão Goeben. Que 
esteja o leitor se perguntando 
como uma única belonave pode 
matar cem milhões de pessoas; às 
linhas que se seguem, procurarei 
expor, de forma crítica, as razões 
de Menezes Reis, bem como 
intercalarei algumas opiniões e 
argumentos extras.  
 
 Não convém a este artigo 
se estender em explicações 
detalhadas, e, assim sendo, 
devemos partir dos fatos de que o 

Kaiser Guilherme II era de uma estupidez 
assombrosa, a Weltpolitik guilhermina foi 
provavelmente a mais mal-calculada estratégia 
hegemônica desde as trapalhadas egocêntricas de 
Luís XIV, a corrida naval anglo-alemã sepultou de 
vez a política da “potência saciada” construída por 
Bismarck ao longo de vinte anos e que o Estado-
Maior alemão deveria ter tido a sutil percepção de 
que os ingleses não iriam, em hipótese alguma, 
assistir de braços cruzados à expansão da Marinha 
alemã. Sem, claro, negligenciar o fato de que, às 
vésperas da I Guerra Mundial, o  Império Otomano 
estava à frente da Áustria-Hungria no ritmo da 
decadência e da fragmentação. E lá vamos nós.  

“Lênin costumava 
dizer que ‘não é 
possível fazer 

omelete sem quebrar 
ovos’, mas 

desconheço se o 
bolchevique sabia que

o mais corriqueiro 
expediente utilizado 
para se livrar de uma 

responsabilidade 
histórica diz respeito 

à contradição, à 
exposição exaustiva 

do absurdo e à 
transferência dos 

fracassos para forças 
externas.” 



 Para um Império de alicerces podres e em 
fragmentação acelerada, a defesa da integridade 
territorial contra inimigos externos é de 
importância fundamental. Almejando desestimular 
as aventuras russas no Mar Negro, os turcos 
encomendaram à Grã-Bretanha a construção de 
dois couraçados Dreadnought, a mais poderosa 
classe de belonaves então existente. Um dos 
couraçados já havia sido construído pelos 
britânicos para a Marinha do Brasil, mas em 1913 
os brasileiros, já dispondo de dois couraçados de 
fabricação britânica Dreadnought, desistiram do 
terceiro navio – o mais poderoso Dreadnought até 
então construído, capaz de deslocar 27.500 
toneladas e dispondo de catorze canhões de doze 
polegadas. Os britânicos então disponibilizaram a 
venda do colosso, que foi arrebatado pelos turcos, 
batizando-o de Sultan Osman I. Tendo já pago por 
dois couraçados Dreadnought, os turcos 
aguardavam a entrega das belonaves, quando, em 
julho de 1914, eclodiu a crise balcânica na Sérvia. 
Em uma manobra diplomática tacanha e vil, 
Londres suspendeu a entrega dos navios e enviou 
um cínico telegrama a Constantinopla (Istambul), 
dizendo “lamentar profundamente” as 
circunstâncias. Observe-se que os turcos já 
haviam pago pelos navios, sendo o governo do 
sultão obrigado a fazer subscrição popular para o 
levantamento de fundos destinados a pagar os 
couraçados. Os britânicos sequer mencionaram o 
reembolso da quantia paga pelos turcos, o que 
encerrou por lançar os turcos nas graças dos 
alemães.  
 
 Em contrapartida, os turcos se aliaram aos 
alemães, mas, em desacordo com o exigido por 
Berlim, não declararam guerra aos russos. Com 
um Plano Schlieffen pelo ralo e observando a 
bisonha incompetência militar dos austríacos, os 
alemães se engalfinhavam em uma guerra de duas 
frentes e se frustravam com a relativamente 
surpreendente capacidade de mobilização russa 
nos primeiros meses do conflito. Foi quando as 
belonaves alemãs Breslau e Goeben – esta última 
capaz de travar combate em pé de igualdade 
contra os Dreadnought britânicos – zarparam rumo 
a Constantinopla para intimidar os turcos. Às 
voltas com um impasse em que a irredutibilidade 
de posições acometia ambos os lados, os turcos 
propuseram aos alemães que cedessem os dois 
navios em troca da hostilidade turca para com a 
Rússia. Não dispondo de alternativas, os alemães 
assentiram e transferiram, nominalmente, o 
controle das belonaves ao governo turco. As 
tripulações passaram a usar uniformes turcos e 
tanto o Breslau quanto o Goeben hastearam a 
bandeira do Império Otomano. De facto, porém, 
Berlim mantinha a autoridade e o comando sobre a 
tripulação de ambos os navios. Como mesmo após 
a cessão dos navios os turcos hesitavam em 
declarar guerra aos russos, os alemães perderam a 

paciência: em 28 de outubro de 1914, Berlim deu 
ordens para que o Goeben e o Breslau 
bombardeassem portos russos no Mar Negro. 
Esvaídos sete dias, os russos declararam guerra 
aos turcos.  
 
 O que se seguiu é de amplo 
conhecimento: os russos, que já haviam sido 
bloqueados pelos alemães no Báltico, foram 
estrangulados pelos turcos no Mar Negro, e as 
importações sofreram uma redução da ordem de 
95%. Tendo como dois únicos portos Arcangel 
(que durante o inverno era inoperante devido ao 
congelamento) e Vladivostok (a treze mil 
quilômetros de distância do front), o esforço de 
guerra russo foi esmagado, as linhas de 
suprimento navais foram completamente 
bloqueadas, o auxílio material britânico não 
alcançava as linhas de combate e o exército 
convulsionou, se convertendo em saco de 
pancadas para os alemães em Tannenberg e 
outras batalhas. As derrotas russas, somadas à 
inabilidade estratégica de Nicolau II – que não 
tinha um Ludendorff para conduzi-lo a alguns 
êxitos de escape – e à canalização militar dos 
parcos recursos materiais que o Império dos 
czares era capaz de produzir,  engendrou parte do 
contexto propício à insurreição de fevereiro de 
1917, à qual se seguiu a Revolução de Outubro e a 
ascensão da mais bárbara e rota forma de 
totalitarismo jamais contemplada. O Goeben havia 
sido bem-sucedido em suas missões de contenção 
de “furo de bloqueio” russo no Mar Negro, e isolou 
a Rússia de tal forma que proporcionou o “pano de 
fundo” contextual e a penúria material que 
desencadearam a Revolução.  
 
 Não tivesse o Goeben feito as vezes de 
guardião dos estreitos de Bósforos e Dardanelos, é 
bem provável que não tivéssemos condições 
favoráveis à sanha revolucionária na Rússia em 
1917, que por seu turno não daria mote à 
ascensão de Hitler como o “Messias anti-
bolchevique” na Alemanha de 1933; por 
conseguinte, não teríamos o recrudescimento da 
rivalidade eslavo-germânica, tributária dos 
nacionalismos, e, assim sendo, a II Guera Mundial 
não teria se demonstrado plausível. Tampouco 
teríamos a configuração de uma ordem bipolar 
após 1945 ou a Revolução Chinesa em 1949, a 
Guerra da Coréia em 1950-53, os processos de 
descolonização afro-asiáticos seriam ao menos 
retardados e a ascensão dos Estados Unidos como 
superpotência, caso se demonstrasse viável sem 
um conflito com as proporções do de 1939-1945, 
dar-se-ia de forma distinta e quiçá mais 
ponderada.  
 
 Mas a História, qual bem sabe-se, não tem 
Moral, e, se goza de um ethos, o mesmo é 
constituído por uma mescla dos caracteres de 
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diversos povos e civilizações. Trata-se de uma 
heterogenia ética malévola, um relativismo torpe e 
flexível às manipulações oportunistas. Em dias 
correntes afigura-se cômodo instrumentalizar a 
barbárie alemã do III Reich – que provavelmente 
não teria existido sem a Revolução de 1917 – e 
emoldurá-la como o estado acabado do caráter 
nacional alemão, ocultando o fato de que a 
barbárie perpetrada por Stálin foi vastamente 
superior à lograda por Hitler e que o comunismo 
deu o ar de sua graça ao século XX como a mais 
pestilenta e odiosa ideologia de toda a História, 
responsável pela morte de mais de cem milhões de 
pessoas. Esquecemos, ainda, que a arrogância 
britânica em 1914 entregou o Império Otomano ao 
bel-prazer alemão, e que, caso Londres tivesse 
procedido de forma distinta, a guerra iniciada em 
agosto de 1914 não precisaria ter se estendido até 
1918. E o mundo não teria o infortúnio genocida 
iniciado pelo bolchevismo e emulado pelo nacional-
socialismo alemão. Quanto ao Brasil, não teríamos 
fleumas e seculares bolhas intelectuais 
esquerdistas pregando a sovietização do país, 
movimentos camponeses potencializados por 
postulados da guerrilha comunista, e, por fim, não 
teríamos o MST perpetrando deboches e 

escarrando na seriedade institucional do País. Mas 
esta é uma outra História. Por hora, irei engrossar 
o coro das massas medíocres, ignorar os 
pormenores históricos e as possibilidades distintas 
e me juntar à versão deturpada da História: a 
culpa é dos alemães, sempre dos malditos 
alemães! Pois, meus caros, que fazia Stálin para 
justificar suas insanidades?! Incriminava os 
alemães! Escamotear um fato histórico através de 
sutilezas e minúcias é de uma habilidade cabal, e, 
assim sendo, nada melhor do que um obscuro 
navio alemão para isentar Tio Josef & amigos da 
responsabilidade de cem milhões de vidas. 
 
 Ao termo, um espasmo: Lênin costumava 
dizer que “não é possível fazer omelete sem 
quebrar ovos”, mas desconheço se o bolchevique 
sabia que o mais corriqueiro expediente utilizado 
para se livrar de uma responsabilidade histórica diz 
respeito à contradição, à exposição exaustiva do 
absurdo e à transferência dos fracassos para 
forças externas. Os cem milhões de ovos 
necessários à gloriosa omelete leninista foram 
simbolicamente transferidos ao Goeben. Ou seja: é 
como se refestelar em consciência e transferir a 
indigestão a outra pessoa. Maldita receita. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação 
independente, de inteira e absolut

 
 

UUnniiããoo  EEuurrooppééiiaa  ee  
DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  SSuusstteennttáávveell 

 
LISBOA 
 
 

Os anos 70 viram nascer um movimento 
social que enfrentou a ideia de crescimento 
económico infinito. Em 1972 o Clube de Roma emite a  
mensagem que um sistema de recursos finitos como a 
Terra não poderia sustentar indefinidamente os 
crescimentos populacional e produtivo cumulativos. A 
chamada de atenção sobre os recursos traz consigo o 
debate sobre os limites do crescimento. Este debate 
ficou marcado pela distinção entre recursos 
renováveis e não renováveis e cedo se centrou nos 
não renováveis (Shiva 1999). Em 1987 a publicação 
do Relatório Brundtland colocou na agenda mundial as 
relações relativas à sustentabilidade.  

 
Contudo, a permanente citação 

do relatório é uma permanente fonte 
de equívocos; o conceito de 
desenvolvimento sustentável que 
temos é uma perversão da 
sustentabilidade. Desde logo, grande 
parte da degradação ambiental pode 
atribuir-se ao países ricos, que utilizam 
a maioria dos recursos energéticos 
mundiais. Os padrões de consumo dos 
países pobres têm tendência a imitar 
os dos países ricos, motivo que leva os 
países em vias de desenvolvimento 
(PVD´s) a modelos de desenvolvimento 
errado.  

 
O relatório Brundtland aponta 

quatro condições para um 
desenvolvimento sustentável; produzir 
mais com menos consumo energético, 
reduzir a expansão demográfica, repart
riqueza sobre-produzidos para os pobres e
de um crescimento económico em direc
desenvolvimento qualitativo. Longe de exp
se faria essa transição, o relatório de
crescimento sustentado aumentado por 
entre 5 e 10 vezes. Na senda desta tese,
Sachs (1996); o que estaria na agenda int
não era a preservação da dignidade da Natu
sim a preservação do seu aspecto ut
Natureza nesta visão é apenas uma
instrumental. Na mesma linha, Shiva (1999
que os recursos naturais são meras cond
podem ser alvo de exploração económica. 
linha neoclássica, estes economis
tecnologicamente optimistas, crendo na  
substituibilidade Natureza/Capital, s
sustentabilidade atingida mediante a 

alocação de recursos e com o 
investimento em capital intelectual, 
capital humano e capital físico a 
garantir a permanente regeneração 
do sistema. Assim, é possível 
manter, de acordo com a Regra de 
Hartwick, sustentabilidade sem 
quebra de consumo.  Para esta 
teoria o desenvolvimento 
sustentável é um conceito que 
esconde a sua própria contradição: 
o crescimento económico, causa da 
degradação ambiental é 

simultaneamente causa do problema e 
parte da solução. 
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Contraponto do relatório Brundtland 

são as estimativas de H.Daly (1996), que 
inferem que um crescimento com factor 4 
já seria impossível para o planeta. 
Enunciando o “primeiro teorema da 
impossibilidade” de H.Daly; o padrão de 
consumo intensivo em recursos semelhante 
ao dos países do Norte é impossível para 6 
biliões de pessoas. Inferem-se duas 
conclusões; urge travar os processos de 
duplicação dos padrões de consumo do 
Norte e que este modelo no limite é 
insustentável. O “segundo teorema da 
impossibilidade” de H.Daly diz-nos que, 
sendo na sua dimensão física a economia 
um sub-sistema aberto do ecossistema 
Terra, que em si é finito e fechado, então o 
“Sendo a U.E. um 
espaço económico 
desenvolvido, se 
os seus critérios 
ambientais foram 
altos, tal obriga ao 
nivelamento por 

cima, do ponto de 
vista ambiental 

dos seus parceiros 
comerciais, o que 
tem claros efeitos 

no nível do 
desenvolvimento 

global” 
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ernacional 
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ições que 
Dentro da 
tas são 

endo a 
eficiente 

crescimento sustentável seria, pois, 
impossível. Segundo Daly, um desenvolvimento sem 
crescimento passaria pelas melhorias qualitativas 
mantidas em equilíbrio, havendo uma produção de bens 
até então desvalorizados. Ou, como defende Goodland 
(1996), um crescimento centrado não no indivíduo, mas 
no bem estar das populações. Segundo a escola da 
“Economia Ecológica”, existe complementariedade e não 
substituibilidade da Natureza/Capital. Com o 
esgotamento da Natureza, o bem estar humano declina, 
então a sustentabilidade requer a protecção dos 
ecossistemas, sob pena da globalização económica 
conduzir ao colapso do consumo. Para esta corrente, o 
desenvolvimento sustentável aponta-nos um caminho 
hipotético que para não comprometer as gerações 
vindouras, com débitos ambientais hipotecando créditos 
económicos para o futuro. 

 



Urge pois criar um novo conceito de 
desenvolvimento sustentável (A.Fragoso 2002), 
assente em novas estratégias para aplicar a 
sustentabilidade, num contexto de desenvolvimento 
alternativo. Dentro desta linha, surgem os trabalhos 
de Friedmann (1996) que sugere quatro instrumentos 
de fundamento estratégico; a) estabelecer 
correctamente os preços que deveriam integrar os 
custos sociais e ambientais. Esta medida poderia ser 
complementada com a obrigação dos produtores 
realizarem investimentos necessários à diminuição da 
produção de resíduos e/ou a imposição de taxas aos 
produtores e produtos finais que reflictam o valor dos 
custos ambientais da sua produção; b) contabilidade 
ambiental e pesquisa, conhecendo assim os fluxos 
monetários do ambiente e o impacto da tecnologia; c) 
Segurança Alimentar com características como a 
suficiência, confiança, autonomia, estabilidade a longo 
prazo e equidade; d) Cidades conservadoras de 
energia. Estas são as bases para um modelo de 
desenvolvimento sustentável alternativo, incluindo a 
participação dos cidadãos e o empowerment, com 
métodos centrados no diálogo e na práxis. 

 
Deste modo, é possível o Estado ter uma 

acção, na presença de falhas de mercado 
(externalidades), visando a promover um 
desenvolvimento sustentável. Embora essa 
intervenção se possa fazer de variadas formas, essas 
podem ser agrupadas em duas categorias; os 
“instrumentos normativos”, que se caracterizam pelo 
regulador “dizer” ao poluidor quanto pode poluir (e.g. 
directivas comunitárias) e os “instrumentos de 
incentivo económico”, em que o regulador usa os 
mecanismos de mercado para atingir o interesse 
público. Exemplos destes instrumentos: a) impostos 
sobre a poluição (ecotaxas) que podem incidir sobre 
as emissões (ex.CO2), ou sobre os bens e serviços 
associados aos processos poluentes (combustíveis, 
pesticidas etc.), criação de sistemas de depósito e 
reembolso, discriminação e diferenciação na restante 
tributação (património, rendimentos) e encargos 
sobre uso de poluentes; b) Licenças ou direitos 
transaccionáveis para poluir, em que o regulador fixa 
um nível máximo de emissões, criando licenças para 
poluir na quantidade, pondo em mercado fracções que 
dão direito a poluir (transferível); c) Responsabilidade 
ambiental em que as entidades que provoquem danos 
ao ambiente fiquem obrigadas a pagar uma dada 
quantia de indemnização (ex. princípio do poluidor 
pagador); d) Mecanismo de internalização de 
externalidades como sejam a limitação de situações 
negociadas no domínio ambiental, criação de direitos 
de propriedade, programas de informação 
(ex.rotulagem), reenvio ao poluidor e 
formação/ensino sobre boas práticas ambientais. 

 
Os instrumentos económicos referidos, e nos 

termos do modelo proposto por Friedmann, permitem 
ao Estado, na sua acção de suprir as falhas de 
mercado, traçar uma linha de desenvolvimento 

sustentado, na medida em que potenciam a 
sustentabilidade seja do consumo, seja da utilidade, seja 
dos recursos naturais, ou do capital humano, intelectual 
ou físico, garantindo a preservação e estabilidade do meio 
para as gerações vindouras. 

 
Dado que grande parte dos problemas ambientais 
reflectem ignorância, ao promover programas de 
informação, estes instrumentos apoiam a linha 
desenvolvimentista. Associado à informação está 
igualmente a educação. Ao criar “hábitos verdes”, está-se 
a gerar uma herança ecológica transgeracional que 
potencia a sustentabilidade do crescimento, através do 
não desgaste de recursos 

 
Com o incremento de custos associados às 

actividades “não limpas” há incremento de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), procurando-se métodos e 
técnicas que se tornem concorrenciais num clima de não 
deterioração dos recursos e de transformação de recursos 
não renováveis em recursos renováveis. Ao penalizar com 
taxas e com a responsabilidade cível produções com 
efeitos externos negativos, promovem-se outros tipos de 
produção que, numa lógica de médio-longo prazo, se 
revelam mais sustentáveis. 

 
A criação de mecanismos tipo licenças ou quotas 

de poluição permitem um maior controlo das emissões e 
consumos do que se houver dispersão por pequenos 
grupos, que implica custos administrativos adicionais com 
o ambiente.  Este controlo deverá ficar associado a um 
sistema legal eficaz.  

 
Ao lançar-se mão das “reformas fiscais verdes”, 

temos um efeito de contabilização dos custos e sua 
internalização no preço do produto. Esta monetarização 
dos custos ambientais tem um efeito de não distorcer a 
concorrência entre indústrias poluidoras e não poluidoras. 
Além disso, ao tributar-se o ambiente podem libertar-se 
recursos fiscais, que poderiam estar sujeitos à tributação 
como factores trabalho e capital, permitindo a criação de 
emprego e potenciando o investimento. A auditoria 
ambiental que este controlo proporciona permite traçar 
linhas e projectos ambientais futuros, municiadores de um 
desenvolvimento a prazo. Mais assim, esta auditoria 
ambiental permite controlo inter-nível (local, regional, 
nacional, transnacional), o que permite a sua integração 
em diferentes esferas  (podendo gerar economias de 
recursos por exemplo ao nível energético). 

 
Sendo a U.E. um espaço económico desenvolvido, 

se os seus critérios ambientais foram altos, tal obriga ao 
nivelamento por cima, do ponto de vista ambiental dos 
seus parceiros comerciais, o que tem claros efeitos no 
nível do desenvolvimento global. Por fim, os instrumentos 
económicos anunciados têm um baixo custo de 
implantação para os benefícios que se extraem deles. 

Contudo, sendo ainda pouco utilizados, mormente 
na U.E., a utilização destes instrumentos não dispensa a 
sua articulação com os mecanismos regulamentares 
tradicionais. 
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PPoorr  LLuuiizz  FFeellddmmaann  
 
 
BELO HORIZONTE 
 
 
 

A análise trata da inserção da obra de 
Tarsila do Amaral no contexto da década de 1920, 
com a exposição de como a conjuntura política e 
econômica do Brasil e do mundo influenciou a 
produção artística da época. Para tanto, faz-se 
necessário um breve histórico para que se 
compreenda a constituição do movimento que foi,  
de certa maneira, o fio condutor da produção da 
artista. 
  

O neocolonialismo do século XIX, ao 
mesmo tempo que inflamou a disputa de países 
europeus pela África e pela Ásia, consolidou as 
bases da Doutrina Monroe, de influência dos EUA na 
América Central e do Sul. A “América para os 
americanos” refletiu no Brasil como um incentivo a 
uma busca por uma identidade de nosso povo, o 
nacionalismo norte-americano determinando, em 
contrapartida, uma procura por uma delineação de 
uma cultura própria do Brasil. 
 

Dessa forma, aos poucos criou-se uma 
atmosfera de considerações sobre a arte no Brasil 
e, ponto central, a arte do Brasil. Naturalmente, as 
artes plásticas se devotaram a tais considerações. 
Assim, em 1917, a artista brasileira Anita Malfatti 
expõe seus trabalhos em São Paulo e recebe críticas 
severas, inclusive do escritor Monteiro Lobato. Que 
fizera de errado? Havia dado um largo passo inicial 
no sentido de uma pintura diferente de todas as 
velhas concepções estéticas vigentes no país. Os 
movimentos de vanguarda artística europeus, como 
o Dadaísmo, o Futurismo e o Cubismo começavam 
a ecoar  desde o outro lado do Atlântico, e Anita 
conduziu uma pintura com renovado uso das cores 
na composição, com novas temáticas além-estúdio 
e com novo sentido de iluminação na pintura. 
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 Artistas e intelectuais da época se 
maravilharam com as novas perspectivas. 
Embalados pelas tendências vanguardistas que 
fluíam da Europa, em um tempo de intensificado 
intercâmbio cultural, de vigorosa expansão das 
comunicações, de chegada da informação, 
desenvolveram um processo de reavaliação da 
tradicional cultura importada da Europa. Buscando 
determinar uma idéia de brasilidade, rompem com 

os clássicos nacionais como o parnasianismo, em 
favor de uma nova identidade cultural brasileira. 
Acontece a Semana de Arte Moderna, de 1922, que 
estabelece novos preceitos na arte do país, com a 
música de Villa Lobos, a poesia de Oswald de 
Andrade ou a pintura de Emiliano “Di” Cavalcanti. 
 
 É a partir daí que Tarsila começa a 
despontar. Não durante a Semana, mas nos anos 
subseqüentes. Sua obra não pode ser analisada 
como uma mera barreira contra obras estrangeiras, 
e sim como uma produção cada vez mais brasileira, 
gradualmente preocupada com a projeção de uma 
ótica do contexto brasileiro, que é, por sua vez, 
digno de nota.  
 
  No fim de 1922 assume a Presidência da 
República Artur Bernardes, cujos quatro anos de 
governo foram marcados, entre outros, pelas 
revoluções Gaúcha, Paulista e pela marcha da 
Coluna Prestes. Em 1926 Washington Luís se torna 
o novo Presidente, com o lema de que “governar é 
abrir estradas”. Nada mais apropriado quando se 
analisa o processo criativo de Tarsila.  
 

Entre 1923 e 1930, encontra-se a fase 
áurea da artista. Se no início sua obra remete à 
produção construtivista européia, refletindo seus 
estudos com professores como Fernand Léger, aos 
poucos a “caipirinha”, como era chamada, 
abandona os ambientes urbanos que marcam 
algumas de suas primeiras telas e parte para o 
interior do Brasil. Suas telas transitam das estações 
de trem em São Paulo para favelas, para pequenas 
cidades, feiras, touros em florestas, gigantescas 
flores, lagos e luas metafísicas e, finalmente, 
atingem, em 1928, o destino de sua “estrada” até o 
coração daquilo que poderia ser a arte 
verdadeiramente brasileira: o “Abaporu”, ou 
homem que come, em tupi-guarani. 
 
 O famoso homem gigante, com o enorme 
pé e a minúscula cabeça apoiada nos pequenos 
braços, que transmite de maneira formidável “a 
idéia da terra, do homem nativo, selvagem, 
antropófago”, como o descreveu a artista. Nas 
palavras de Oswald de Andrade, “o homem, 
plantado na terra”. Em torno deste quadro criou-se 
o movimento antropofágico, que reafirmava o 



caráter meio canibalesco, meio civilizado daquilo 
que seria a condição “brasileira”. 
 
 Em 1929, a artista produziria outra de suas 
grandes obras, “Antropofagia”. Este é o ano da crise 
na Bolsa de Valores de Nova York, depois do que a 
economia brasileira, dependente da exportação de 
café, entra em acentuada recessão, em um 
processo que culminaria com a Revolução de 1930, 
que por sua vez encerraria a República Velha.     
 

Além disso, no plano externo, aos poucos 
distancia-se da Revolução Russa e do fim da 
Primeira Guerra Mundial, e percebe-se a 
complexidade do estado de coisas. A posse de 
Benito Mussolini em 1922,  de Josef Stalin em 
1924, o recrudescimento da situação na Alemanha 
de Weimar. A arte na Rússia, agora União Soviética, 
sofre intervenções arbitrárias do governo e passa a 
atender as exigências do regime, por isso 
definhando o suprematismo russo e, também em 
outros países, movimentos artísticos são 
suprimidos, com a produção voltando-se, via de 
regra, ao cumprimento das diretrizes de estatais. 
Artistas opostos ao novo esquema eram banidos, 
como foi o caso de Oskar Kokoschka na Alemanha 
nazista e de Pablo Picasso na Espanha de Franco.  

 
As influências da política na obra de Tarsila 

não se verificam imediatamente, mas é evidente a 
preocupação da artista com a busca pela identidade 
brasileira. Com quadros considerados exóticos no 
exterior, Tarsila conseguiu formular uma resposta 
para esta questão, à sua maneira. Isso lhe valeu o 
reconhecimento por ter feito uma arte singular em 
um tempo em que críticos europeus questionavam 
a universalidade da arte moderna. Remete-se, aí, 
ao debate contemporâneo sobre os valores locais 

opostos aos valores massificados da globalização. 
Tarsila contribuiu para um sentimento que se 
desdobrou na política, de descoberta e valorização 
do país e suas riquezas. 

 
Em 1933, impressionada depois de uma 

viagem pela União Soviética, a artista pinta 
“Operários”, que é o marco inicial de sua fase 
social, a partir da qual decai o interesse por sua 
produção, que se desenvolveria em um Brasil na 
era Vargas, com o início de um processo de maior 
intervenção estatal na vida do brasileiro. Na 
política, o combate ao comunismo e as atitudes 
crescentemente repressoras do governo Vargas não 
contribuíram para a manutenção do ambiente da 
década anterior, propício para uma pesquisa 
artística desvinculada de interesses políticos. Assim, 
Plínio Salgado, que havia participado da Semana de 
Arte Moderna de 1922, em 1932 funda a Ação 
Integralista Brasileira, associação de caráter 
fascista que pregava os “valores brasileiros”, com 
uma postura nacionalista que beirava a xenofobia. 

  
A partir daí, a vanguarda da arte brasileira 

foi assumida por Cândido Portinari, principal artista 
do governo, seguindo as tendências muralistas que 
impregnaram tanto soviéticos quanto norte-
americanos, e pelo boêmio Di Cavalcanti, com seus 
retratos de mulatas e bordéis, e, assim como 
Portinari, com alguns grandes painéis com 
temáticas sociais. Delineava-se o terreno para o 
progresso da arte brasileira, que, não obstante a 
tendência mundial de politização da arte em 
resposta aos desenvolvimentos políticos, 
especialmente aqueles na Europa, soube se referir à 
obra de Tarsila do Amaral com a devida reverência, 
em respeito a um marco artístico e intelectual do 
Brasil. 
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Por Dawisson Lopes 
 

 

1903. Enrico Malatesta, líder anarquista italiano, publica, sob o título de “Nosso Programa”, o 
Manifesto Anarquista, para a Unione Anarchica Italiana. Escrito no calor da hora, o histórico 
documento aponta como deveria ser a luta política e econômica dos anarquistas, tendo em vista as 
transformações sociais que construiriam uma sociedade totalmente livre e emancipada.  
 

Antecedentes. Eric Hobsbawm, grande historiador britânico, identifica as origens 
remotas do movimento anárquico nas inquietações sociais de 1848 (“Primavera dos Povos”) e, mais 
claramente ainda, na década de 1860. O pintor e escritor francês Pierre Proudhon (1809-65) foi um 
dos precursores das idéias anarquistas, mas elas só seriam aprofundadas e desenvolvidas, 
ulteriormente, por dois russos: Bakunin (1814-76) e Kropotkin (1842-1921). Como teóricos, os 
anarquistas pregavam o fim do Estado, de qualquer tipo de Governo, dos vínculos de autoridade, da 
lei e da propriedade privada. Durante a Primeira Internacional Socialista, divergiram profundamente 
dos marxistas, produzindo um cisão no movimento e o primeiro conflito entre as esquerdas. Ainda 
no século XIX, surgiu uma corrente política de menor expressão, ligada por razões diversas ao 
anarquismo: o anarco-sindicalismo. O sindicalismo, originado no seio do movimento socialista, 
propugnava a ação educativa direta dos sindicatos.  
 
 Por ser um movimento composto quase totalmente por intelectuais, o anarquismo ganha 
projeção imediata nas artes, em especial na literatura, através dos geniais escritores russos 
Turgueniev e Dostoievski. Este anarquismo carece, contudo, de significado político. Interessa aos 
historiadores especialmente por representar um espelho deformado das idéias de sua época. 
 

Desdobramentos. O anarquismo, depois da válida elaboração de fins do século 
XIX e princípios do século XX, receberia impulsos sucessivos com a Revolução Bolchevique (1917) e 
a Guerra Civil Espanhola (1936-39). Nos anos 1960, tem novo reavivamento, fazendo frente ao 
autoritarismo dos regimes ditatoriais esparsos ao longo do globo.  O novo anarquismo renova a 
própria temática da contestação antiautoritária, assumindo tons mais moderados no que diz 
respeito a entidades hierárquicas organizadas (Estado, lei e Governo) e tornando mais precisos 
certos objetivos do programa (ideologias sociais, burocracia, sociedade consumista). Juntou à luta 
habitual contra toda a forma de repressão violenta a luta contra a repressão psicológica, que priva o 
homem da própria consciência e da capacidade de escolher os seus rumos.  
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 Politicamente, como anota o cientista político Gian Mario Bravo, o anarquismo não passou 
de um movimento de rebeldia, de perspectiva imediata, de exigências utópicas, expressão das 
condições de alienação do mundo intelectual pequeno-burguês de sociedades mais evoluídas, 
estranho aos grandes conflitos sociais do neocapitalismo, ao mesmo tempo em que neles imerso. 
“Seu ideário provinha de um grupo disponível para qualquer ação emancipatória, de caráter 
extremamente revolucionário, oposta a qualquer tentativa de restauração e voltada para o retorno a 
um passado místico, coincidente, aliás, com o futuro utópico do antiautoritarismo total, na 
perspectiva que foi apresentada por Herbert Marcuse”37. 
 
 No fim desta espiral, é de se notar que o anarquismo veio encontrar terreno fértil, em 
tempos mais recentes, em países mais atrasados, contrariamente ao passado. Afigurou-se como a 
opção teórica típica dos “rejeitados” do poder, unidos por contingência da luta contra as novas 
formas autoritárias do mundo moderno, identificadas tanto com os detentores do poder político 
quanto com os detentores do poder econômico. 
 

 
37 Anarquismo in: BOBBIO, MATTEUCI & PASQUINO: “Dicionário de Política”. Vol. 1. Brasília: EdUnB; São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002, 12a. edição. 
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Por Joelson Vellozo Júnior38 
 
 
 

“Esta coletânea reúne trabalhos inéditos sobre questões relativas à inserção
do Brasil. Trata-se de questão de importância crescente, mas, ainda assim, de esforço
(p. 09). É dessa forma que Domício Proença Jr. e Clóvis Brigagão apresentam mais u
empreendimento acadêmico brasileiro, no campo da paz e da segurança. Em Brasi
destaca-se o empenho de dois grandes pesquisadores brasileiros na sistem
conhecimento nacional na área.  

Parte de um ambicioso projeto, o livro Brasil e o Mundo representa m
concretização de um plano de trabalho. O motor dessa iniciativa encontra signific
perspectiva de fazer “ruir o imobilismo” de um país que, ainda hoje, mostra-se indifere
Contando com a valiosa contribuição de representantes dos mais diversos segmentos 
Brasil e o Mundo divide-se em três partes distintas – Perspectivas, Contextos e Hor
em seu conjunto, montam um arcabouço genérico, encadeado e bastante inquietador
à inserção internacional de segurança do Brasil em um contexto internacional mutável

O diplomata João Almino inaugura o debate sob uma perspectiva, segundo 
que diplomática”. Para o autor, a segurança internacional de um país depende, 
estruturas político-sociais internas e do grau de coesão nacional. No bojo dessa visão
argumenta que a política de segurança do Brasil deve partir do reconhecimento de s
mundo.  

O seu texto estrutura-se em torno da discussão dos possíveis arranjos a
entre as diferentes instâncias governamentais brasileiras, com vistas à coordenação
em matéria de segurança e defesa.  

A segunda contribuição vem de Afonso Barbosa, que cumpre sua intenção d
uma “visão de um militar”, ao invés de uma “visão militar”. Ele define como plano de e
considerações acerca do relacionamento entre as nações vis-à-vis a inserção do 
termos, o autor percorre aspectos teórico-normativos que, de forma geral, def
ordenamento militar brasileiro, corolário da ascensão do controle civil sobre o 
organizações militares e elucidam o quadro da inserção do Brasil, segundo a análise d
ambiente político-estratégico mundial e das demandas que a aspiração nacional, por 
ativo nesse quadro, engendram.  

A segunda parte do livro – Contextos – inicia-se com o aporte de Valérie de 
sobre a participação e visão brasileiras no tocante ao sistema das Nações Unidas 
coletiva. A partir da idéia de que a ONU é o principal foro no qual as premissas de 
marcos jurídicos internacionais e do multilateralismo “são mais fortemente advogad
ela passa a estabelecer considerações no tocante à posição brasileira diante da
segurança humana na ONU, segundo a qual o uso da força deve ser o último recurso
fim, a autora faz referência às direções de ação da ONU após os ataques terroris
setembro de 2001, bem como ao significado desses eventos como um novo desafio
brasileira.  

Thomaz Guedes da Costa analisa o relacionamento entre Brasil e Estados Un
perspectiva histórica, ao mesmo tempo em que busca uma interpretação atual para a
de convivência entre os dois países. Sua tese é de que os contornos da inserção in
segurança do Brasil estão condicionados ao seu relacionamento com o “império d
análise baseia-se na constatação de que, pela falta um instrumento político-militar e

 
38 O colunista resenha a seguinte obra: BRIGAGÃO, Clóvis e PROENÇA Jr., Domício (orgs.). Brasil e o Mundo: no
Janeiro: Francisco Alves, 2002, 446 p.  
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pela centralidade da relação entre os dois para a conformação da conduta da segurança 
internacional do Brasil no século XX, há uma crescente necessidade de harmonização bilateral no 
campo do “pensar” e “agir”.  

No quinto capítulo, a questão relativa às percepções brasileiras frente ao uso legítimo da 
força é objeto de análise de Alfredo Valladão. O autor parte da constatação de que o Brasil nunca 
esteve à vontade diante de um cenário internacional tenso e instável, na perspectiva de que a 
prática diplomática nacional apresenta credenciais importantes como a rejeição ao uso da força. De 
fato, o distanciamento dos pólos de poder, durante parte do século XX, foi recurso inequívoco do 
seu modus vivendi diplomático. Na década de 1990, no entanto, um novo ambiente internacional 
em formação levou o Brasil à “autonomia pela participação”. Vale ressaltar, ainda, uma idéia que 
parece bastante lúcida no contexto das pretensões brasileiras no cenário internacional: a 
necessidade de o Brasil responsabilizar-se pelos “bens públicos” coletivos (mesmo que apenas em 
nível regional), caso tenha alguma pretensão a tornar-se líder incontroverso. Ao mesmo tempo, o 
autor prevê a necessidade de “multilateralizar” o poder estadunidense por intermédio de 
associações, por exemplo, como a União Européia. 

A terceira e última parte – Horizontes – traça o pano de fundo de um “balanço” ainda 
inconcluso, mas que permite reforçar tendências para o futuro imediato do Brasil. A política 
brasileira de segurança no pós-guerra fria é revista por Paulo Wrobel e Mônica Herz, a partir das 
transformações da política exterior do Brasil e sua conexão com as questões de paz e segurança. 
Nesse contexto, o dinamismo e variação dos temas em matéria de política de segurança contrastam 
com a continuidade da política exterior brasileira.   
Os anos de 1990 mostram o vigor de uma abordagem mais democrática sobre as questões de paz e 
segurança. Infelizmente, a autora parece dar importância, sobremaneira, aos resultados objetivos 
dessa “abertura”, com a crença de que a formulação e a publicação do documento de Política de 
Defesa Nacional (1996) estiveram condicionadas de forma direta a essa nova realidade 
democrática.  

Por seu turno, o professor Amado Luiz Cervo empreende um estudo de grande 
envergadura, no conjunto da obra. Seu texto ocupa-se da dimensão da segurança na política 
exterior do Brasil diante das conjunturas internacionais. Da “tranqüilidade global e preocupações 
regionais” do século XIX, chegando à nacionalização da segurança da década de 1970 e, depois, à 
multilateralização da segurança na década de 1990, Amado Cervo identifica a conclusão de seu 
texto com o recente “trânsito” brasileiro entre a “ilusão kantiana”, de apreço às instituições 
multilaterais, e o realismo cauteloso, impulsionado pela “tentação” da “autonomia decisória”.  

O livro termina com mais um ensaio acerca da participação brasileira nas operações de paz. 
Densa e útil, a análise de Sérgio Aguillar abarca todas as singularidades históricas desse 
instrumento multilateral, segundo sua evolução da primeira geração (1948-1989) à segunda 
geração (1989 aos nossos dias).  
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Em seu conjunto, a obra é completa e bem articulada entre os temas mais polêmicos que 
envolvem a questão. Brasil e o Mundo, ao estabelecer seu foco nas peculiaridades do espaço 
nacional, em estreito diálogo com o contexto internacional, contribui para o adensamento do debate 
e o aprimoramento da “inteligência” nacional na inserção internacional de segurança do Brasil.  
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