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“a ASEAN tem 
servido, no que 

resvala a simbologia, 
como o foro reflexivo 
deste movimento na 

direção de maior 
tolerância e 

cooperação entre os 
povos da Ásia. E, 

sobretudo, da 
estratégia do 

atrelamento de 
interesses, em vez do 

tradicional 
balanceamento de 

poder.” 

Editorial 
SSeerr  oouu  nnããoo  sseerr??  

OO  mmiittoo  sshhaakkeessppeeaarriiaannoo  ddee  uummaa  CChhiinnaa  ““rreevviissiioonniissttaa””  
 

BELO HORIZONTE 

 
Gente há que goste de “antropomorfosear” 

países. Dizem que há países com personalidade, 
países com carisma, países com brio...  Talvez 
estejam certos. Talvez não. Verdade é que as 
metáforas biológicas, que concebem as unidades 
territoriais como organismos vivos, há muito não 
encontram guarida na comunidade científica. Mas que 
se permita uma concessão, uma 
licença literária. Pois verdade 
também é que, quando governantes 
e Estados, homens e organizações, 
partidos e pessoas se fundem, não 
resta alternativa à antropomorfose 
das instituições. É quando os países 
ganham vida, à sombra e à 
semelhança do homem. Homem do 
povo, constituinte da nação, mola-
mestra do Estado.  Na História 
moderna, acaso houvesse uma 
heroína da resistência, seria 
certamente a Rússia. Arquitetos da 
guerra? Alemanha, Inglaterra, 
Japão. Um promotor cultural? 
Talvez a Holanda, de Maurício de 
Nassau. Mensageiros da revolução? 
Talvez Cuba, talvez França, talvez 
Rússia novamente. Inventaram, há 
pouco, o Estado terrorista. 
Afeganistão, Síria, Iraque e, há 
quem diga, os Estados Unidos 
poderiam se acomodar sob o rótulo. Fugindo um 
pouco à antropomorfose, há até países que assumam 
a forma de tigres e dragões! Coisas do criativo gênero 
humano... 

 
Portanto, se há países com mais ou menos 

“personalidade”, arriscaríamos que a China é um 
desses. Estado carismático. Divisora de opiniões, do 
apupo à ovação, a China é certamente uma das 
unidades nacionais mais intrigantes que jamais 
houve. Dona de uma história milenar, de cultura 
opulenta, de incrível potencial demográfico e 
econômico. Detentora da tecnologia nuclear para fins 
bélicos. Por golpe do destino, presenteada, em 1945, 
com uma cadeira no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. Hoje, inteiramente merecedora do 
assento. Não paira dúvida: a China desperta, em 
quem quer que seja, alguma manifestação de 
sentimento. Quer amor, quer ódio. Não passa 
despercebida no concerto das nações.  

 
A pergunta que dá azo a 

esta investigação, portanto, é: 
qual é a influência regional da 
China no Leste Asiático? Ainda: 
quais seriam os interesses desta 
China, candidata natural ao 
condomínio das potências 

mundiais do 
século XXI, frente 
à atual 
configuração de forças do Sistema 
Internacional?  
 
Como se portará o país que, malgrado 
o rol de ‘capacidades’ (para usar o 
jargão do “Realismo”) a ele atribuídos, 
defronta-se com sérios e graves 
problemas internos, não obstante as 
tensões regionais em seu entorno? Por 
fim, há algum fundamento na 
alegação de alguns cientistas sociais 
de que a China estaria propensa a 
romper a barreira do pacifismo, 
podendo recorrer ao meios militares 
para “revisar” a ordem das coisas no 
Sistema Internacional? Há procedência 
na idéia de China “revisionista”?  
 
 
 

Âncora regional per omnia secula seculorum 
 

“There will be no stable equilibrium of power in 
Eurasia without a deepening 

 strategic understanding between America and China 
(...)” 

Zbigniew Brzezinski1 
 

 A fala do ex-Conselheiro de Segurança 
Nacional norte-americano, acima reproduzida, não 
nega à China o papel que lhe parece de direito: o de 
eixo estabilizador e ordenador das relações regionais 
na Eurásia. O que a passagem não sublinha é que tal 
papel vem sendo exercido pela China há bastante 
mais tempo. Autores como Oskar Weggel apontam 
que a China, antes de fundar-se sobre a idéia do 

                                                 
1 BRZEZINSKI, Zbigniew. “A geostrategy for Eurasia” in:  Foreign 
Affairs, v. 76, n.º 5, set/out 1997. 
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“eu-nacional”, incrustada em um continente (o 
asiático), derivou suas origens do conceito de 
“civilização chinesa”, em oposição ao outro 
importante núcleo de formação histórica da Ásia, a 
“civilização hindu”. Segundo o estudioso, a própria 
idéia de “continente asiático” não povoava o 
imaginário coletivo dos nativos do Leste. Eis, 
portanto, uma criação européia. Em verdade, os 
povos da Ásia tenderam a gravitar, desde a mais 
remota era, em torno destes dois núcleos 
civilizacionais, o chinês e o hindu. A noção de 
continente é tanto mais recente quanto menos 
arraigada na identidade coletiva dos “asiáticos”. 
 

Por séculos a fio fechado ao mundo exterior, 
o Império chinês viu-se devassado por uma presença 
britânica nada amistosa em seus domínios, a partir do 
século XIX, e, decorrente, uma abertura forçada às 
relações (comerciais, especialmente) com o Oeste. 
Após a proclamação da República, os anos de 
ocupação japonesa e a Revolução de Mao, tributária 
da irmã bolchevique e inspiradora de outros tantos 
levantes “vermelhos”, a China volta a se encapsular. 
É apenas após a resolução das questões suscitadas 
pela Revolução Cultural, de 1966, e a ascensão de 
Deng Xiaoping, em 1978, que o gigante chinês torna 
a abrir-se ao mundo. E a expandir a sua área de 
influência.  
 
 Cabe observar que a presença da China como 
ator determinante no cenário regional majora a partir 
do momento em que se considera a projeção cultural 
e étnica do país em regiões vizinhas. A Grande China, 
cuja sombra de influência é possivelmente parte do 
futuro da Eurásia. Influência que, como lembra 
Brzezinski, não deverá ser confundida com a imagem 
de zona de dominação política exclusiva, como a 
tutela dos países do Leste Europeu empreendida pela 
União Soviética. Mas, ainda assim, provavelmente a 
China será a unidade nacional a cujos interesses 
Estados mais fracos prestarão especial deferência e 
atenção nos anos por vir. 
 
  Poder-se-ia dizer, sem grande margem de 
erro, que existe na Ásia uma ampla esfera de 
presença e influência chinesas, que ultrapassa – e 
muito -  os limites da China continental.  Hong Kong, 
Macau, Taiwan. Todas estas, engenhosamente 
mantidas sob o lema de “uma China”.  Em Cingapura, 
70% da população é de etnia chinesa. Em diferentes 
países do Sudeste asiático, constatam-se 
significativas minorias chinesas – com expressiva 
posição nas classes dominantes locais. Crê-se que a 
“diáspora chinesa” abranja cerca de 60 milhões de 
pessoas no mundo2. Sagaz a forma como a revista 
Far Eastern Economic Review abordou a questão3. 
Segundo o periódico, um dos grandes filões que se 
avista para os homens de negócios chineses é a 

                                                 
2 ABDENUR, Roberto. “O Brasil e a Nova Realidade Asiática” in: 
Política Externa, dez-jan-fev, 1993/94.  
3 “Marketing to the masses” in: Far Eastern Economic Review, 04 de 
setembro de 2003. 

indústria da comunicação, voltada para chineses que 
vivem fora da China. Considerada a presença en 
masse de chineses fora das bordas de seu país, não 
seria absurdo sustentar que, detendo tais meios de 
comunicação, o poder que terão em mãos tais 
empresários será, por vezes, superior ao de muitos 
altos dirigentes do Partido Comunista Chinês. Como 
se equacionarão essas questões, só o futuro dirá. É 
algo a que os líderes chineses deverão estar atentos, 
caso não vislumbrem presenças “indesejáveis” em 
sua zona de influência. 
 
Por uma abordagem menos eurocêntrica  
 
 Boa parte do corpus teórico das relações 
internacionais é indutivamente derivado da 
experiência européia nos últimos quatro séculos.  
Como ensina Waltz, “the theory of international 
politics is written in terms of the great powers of an 
era. It would be ridiculous... to construct a theory of 
international politics based on Malaysia and Costa 
Rica.(...) A general theory of international relations is 
necessarily based on the great powers”4. Então, muito 
do que se produziu em literatura de relações 
internacionais buscava explicar a etiologia dos 
fenômenos internacionais partindo de um modelo 
eurocêntrico: as duas Guerras Mundiais, a Guerra 
Fria, as relações EUA-URSS. Durante todo esse 
tempo, os países da Ásia5 (o que incluiria China, 
Japão, Índia e Rússia, talvez a metade da população 
mundial) foram capazes de gerar impacto apenas 
ocasional no Sistema, mas nunca como forças 
primárias. Nas últimas décadas, contudo, as coisas se 
alteraram substancialmente6. A Ásia emerge como 
uma região cujo poderio econômico, militar e 
diplomático começa a rivalizar e até mesmo a exceder 
o da Europa.  
 
 O professor David Kang, de Darmouth 
College, entende que a crescente influência da Ásia 
(ou dos países asiáticos) nas relações internacionais 
contemporâneas dá aos teóricos, tanto em termos de 
política internacional quanto mais especificamente em 
termos em segurança asiática, a oportunidade de 
elaboração de modelos mais rigorosos e sofisticados, 
que possibilitem melhor compreensão dos fenômenos 
internacionais. “A abordagem eurocêntrica tem sido, 
na melhor das hipóteses, problemática”7, adverte 
Kang. As idéias eurocêntricas guiaram a inúmeras 
conclusões equivocadas sobre a possibilidade de 
conflito e de alinhamentos militares na Ásia. Por 

                                                 
4 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. New York: 
MacGraw-Hill, 1979. 
5 O autor se faz ciente da difícil generalização que se pretende pelo 
termo “Ásia”. A Ásia é empiricamente muito rica e, também, muito 
heterogênea. No entanto, enfocar-se a diferença, em detrimento da 
semelhança, seria absolutamente contra-producente para os propósitos 
de nosso estudo. Favor relevar a abstração que, por vezes, pareceu 
inescapável. 
6 Para maiores detalhes, conferir:  LOPES, Dawisson. “Superando o 
Orientalismo” in: O Debatedouro, n.º 24, 08 de maio de 2003. 
7 KANG, David. “Getting Asia wrong: the need for new analytic 
frameworks” in: International Security, v. 27, n.º 4, Spring 2003. 
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exemplo, desde o início dos anos 1990, muitos 
analistas ocidentais previram cenários sangrentos, de 
enfrentamento militar, ao passo que os especialistas 
asiáticos vaticinavam um quadro de grande otimismo 
e crescente cooperação para o futuro. Para além 
desse aspecto, resta em aberto se a Ásia, com a sua 
política econômica, demografia, história e cultura, 
algum dia funcionará como um sistema de Estados 
tipicamente europeu.  
 

O estudo de David Kang, de título “Getting 
Asia wrong: the need for new analytic frameworks”, 
se tece por dois argumentos principais. Primeiro, o 
de que as previsões acerca de uma exacerbação da 
“política de poder” e da corrida às armas na Ásia 
falharam redondamente. Cogitou-se, no pós-Guerra 
Fria, o rearmamento japonês, os conflitos envolvendo 
Taiwan, ataques balísticos norte-coreanos, o conflito 
no Indostão, as “ostensivas” intenções revisionistas 
chinesas. Vinte e quatro anos se vão desde o último 
grande conflito asiático (Vietnã, Cambódia e China, 
1978-79). E nenhum conflito de maior envergadura 
ocorreu na Ásia no ínterim pós-Guerra Fria. Kang 
aponta duas maiores falhas na previsões ocidentais: 
(a) ter como pressuposto a crença realista de que os 
países asiáticos necessariamente se engajariam em 
políticas de balanceamento de poder, quando o menu 
de opções de política interna/internacional oferecia 
tentadoras alternativas à díade “corrida às 
armas/equilíbrio de poder” (vide o caso da China, 
que, de uma potência média moribunda, transforma-
se, nas palavras do autor, em uma exuberante 
bastião capitalista); (b) desfiar o conjunto de 
previsões pessimistas a partir de evidências 
incompletas (por exemplo, John Mearsheimer teria 
afirmado que, nos termos do “realismo ofensivo”, o 
Japão deveria ter-se rearmado no pós-Guerra Fria e 
que, como não o fizera, seria um Estado “semi-
soberano”, dependente dos préstimos militares 
estadunidenses. O problema do raciocínio é que, se o 
seguimos, concluímos que o Japão deveria ter-se 
rearmado não no pós-Queda do Muro de Berlim, mas 
muito antes...).  
 
 Segundo, o argumento é que os países do 
Leste não balanceiam o poder como os países do 
Oeste o fazem. Contrariamente ao senso comum, as 
nações do Sudeste e do Nordeste asiático não 
estariam buscando o “equilíbrio de poder” com a 
China, mas, antes, aproveitar-se das benesses que a 
emergência político-econômica chinesa pode trazer. É 
a estratégia do atrelamento de interesses 
(bandwagoning). Tome-se o exemplo do Japão. 
Estudiosos da tradição realista acusam que este país 
tende, no futuro, a tornar-se uma potência “normal” 
ou “militante”. Mas o fato é que o Japão teria pouco a 
ganhar desafiando China ou Estados Unidos, mas 
muito a perder se se engajar em uma competição 
armada com estes países. Sua geografia, sua 
economia e sua demografia informam um cenário em 
que o Japão se beneficia de uma ordem internacional 
forte, estando também relativamente blindado contra 
ameaças militares.  Quanto à Coréia do Sul, a 

nuançada e complexa relação com a China vem dando 
lugar, progressivamente, a maior diálogo, motivado 
por forças econômicas e pelo incremento das relações 
diplomáticas (vide o papel desempenhado pela China 
nas recentes tensões que afligiram a Península 
Coreana). As interações com o Vietnã, também, não 
se deterioraram. Ao contrário: apesar de as relações 
não serem fraternais, há notórios ganhos na 
diplomacia bilateral e a relativa despreocupação com 
a segurança fronteiriça entre os dois países. Observar 
também o arrefecimento dos ânimos no que tange à 
questão das Ilhas Spratly, motivo do último choque 
naval entre chineses e vietnamitas, em 1988. Neste 
contexto, a ASEAN tem servido, no que resvala a 
simbologia, como o foro reflexivo deste movimento na 
direção de maior tolerância e cooperação entre os 
povos da Ásia. E, sobretudo, da estratégia do 
atrelamento de interesses, em vez do tradicional 
balanceamento de poder. 
 
 Resta analisar o papel da China nesta nova 
moldura proposta pelo autor. A preocupação a 
respeito de uma China revisionista e desestabilizadora 
só tem crescido ao longo da última década. Dando 
perspectiva histórica à análise, Kang reitera que não 
há motivo para se tachar a China de revisionista. 
Antes da invasão ocidental, no século XIX, as relações 
interestatais no Leste Asiático mostravam-se 
incrivelmente estáveis, pontuadas apenas 
ocasionalmente por pequenos conflitos. O subsistema 
regional se baseava na predominância militar e 
econômica da China, mas se regia também por fluxos 
culturais estabelecidos ao longo dos séculos entre as 
unidades territoriais. Estas, por sua vez, tinham a sua 
soberania reconhecida sobre certas áreas geográficas. 
Kang observa que sempre vigorou uma hierarquia 
informal entre os países do Leste Asiático. A China, 
naturalmente, ocupando o centro, enquanto os 
demais, a periferia. Desde que não houvesse infração 
a tais ditames, não haveria motivo para o conflito. 
Diferentemente - ele acresce - de um sistema de 
Estados europeu. 
 
 Kang conclui o seu ensaio sugerindo que a 
China de 2003 talvez venha desempenhar a mesma 
função de centro gravitacional no Leste Asiático. As 
evidências demonstradas até o momento não 
inspiram temor ante uma China imperialista. De fato, 
várias disputas territoriais foram inclusive resolvidas 
nos últimos tempos, pela via dos bons ofícios 
diplomáticos, com os seguintes países: Afeganistão, 
Casaquistão, Quirguistão, Mongólia, Nepal, Paquistão 
e Rússia. Além do encaminhamento das disputas 
lindeiras com Cambódia e Vietnã.  O ressurgimento da 
China como foco de dinâmica na economia 
internacional poderia apenas confirmar o seu papel 
histórico na região. Mas David Kang adverte: 
precedentes históricos podem não ser um guia 
tremendamente preciso, já que não está certo se os 
países asiáticos realmente concordarão com um 
subsistema regional sinocêntrico no novo milênio.  
 
Revisionista ou não, eis a questão 
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 Concluindo este editorial, comentamos mais 
um texto da americana International Security, da 
autoria de Alaistar Iain Johnston, de Harvard 
University8. A pergunta à qual propõe resposta é: 
seria a China uma potência do status quo (status-quo 
power) ou um Estado revisionista (challenger)? 
Primeiramente, o autor trataria de definir as duas 
expressões, em termos relativamente amigáveis. 
“Potências de status quo”, em Morgenthau, visariam à 
“manutenção da distribuição do poder que existe em 
um particular momento da história. Ajustes menores, 
que não coloquem em risco a posição relativa dos 
países [no Sistema Internacional] são plenamente 
compatíveis com a política do status quo.”9 Já 
“Estados revisionistas”, para Organski e Kugler, são 
aqueles que “procuram por um novo lugar na 
sociedade internacional. Expressam uma insatisfação 
geral com a sua posição relativa no sistema. E 
desejam refazer as regras com as quais o sistema 
funciona.”10 Nem Morgenthau nem Organski e Kugler 
explicitam, contudo, o que seriam os indicadores e os 
limites de uma prática e de outra.  E nos legam um 
grande problema: qual o limiar entre um e outro tipo 
de Estado?  

 
Johnston procede do seguinte modo: 

desenvolve uma escala que expresse tentativamente 
quão revisionista é um Estado, dada a sua 
adaptação às “regras do jogo” da comunidade 
internacional. Eis a escala, do Estado menos 
revisionista para o mais revisionista: (1) o nível de 
participação do ator nas instituições internacionais é 
baixo; (2) o ator está presente nas instituições, mas 
quebra as suas regras com freqüência; (3) O ator 
participa das instituições e até respeita as suas 
regras. Mas, se a ele for dada uma oportunidade, 
tentará mudar as “regras do jogo”; (4) o ator 
internalizou clara preferência pela redistribuição do 
poder material no Sistema Internacional; (5) o 
comportamento do ator visa à redistribuição do poder 
relativo no Sistema Internacional, e para atingir tal 
fim o poderio militar será considerado uma 
ferramenta crítica. 

 
À luz de tal categorização, Johnston analisa o 

comportamento chinês. As suas conclusões, nós aqui 
as apresentamos: (A) Sob o aspecto da participação 
formal nas organizações internacionais, a China 
aumentou drasticamente os seus índices de filiação a 
OI’s na era pós-maoísta; (B) considerando o grau de 
obediência chinês às normas do Sistema 
Internacional, avaliam-se cinco grandes regimes 
normativos internacionais: (B1) Soberania territorial, 
regime do qual a China talvez seja um dos maiores 
defensores no globo; (B2) Livre comércio, esfera em 
que a China vem gradualmente abraçando os 

                                                 
8 JOHNSTON, Alastair I. “Is China a status quo power?” in: 
International Security, v. 27, n.º 4, Spring 2003. 
9 MORGENTHAU, Hans J. apud JOHNSTON, Alastair I. “Is China a 
status quo power?” in: International Security, v. 27, n.º 4, Spring 2003. 
10 ORGANSKI e KUGLER apud Ibid. 

imperativos, cujo mais claro sinal dessa 
transformação é o ingresso chinês na OMC; (B3) Não-
proliferação e controle de armas, área em que, se por 
um lado, a China tem aderido a tratados formais de 
não-proliferação e controle, de outro, permanece 
como um dos maiores exportadores globais de armas 
convencionais e nucleares; (B4) Auto-determinação, 
quesito em que a China não adere às “regras do 
jogo”, rechaçando-as tout court (vide Sinkiang e 
Tibet, além do apoio chinês aos russos na questão 
chechena); (B5) Direitos humanos, uma amostra do 
quão difícil é qualificar-se a atitude chinesa. 
Tecnicamente, a China tenta enaltecer os direitos 
econômicos e sociais, enquanto desdenha as 
liberdades políticas e civis. De um modo geral, 
sabidas são as violações perpetradas pela China em 
relação à rede normativa dos direitos da pessoa 
humana; (C) No tocante à obediência chinesa às 
“regras de jogo”, dois sub-itens: (C1) quanto à 
vontade de alterar as regras do jogo, há poucas 
manifestações chinesas a esse respeito nas OI’s de 
que faz parte; (C2) se há indício de sistemática 
oposição chinesa a outras potências de status quo, de 
uma forma geral, a resposta é não, como apontam, 
dentre outros, registros recentes de votações sobre 
distintas matérias na Assembléia Geral da ONU; (D) 
Respeitante às preferências revisionistas e a 
redistribuição de poder, dois pontos: (D1) quanto à 
busca da hegemonia, a China não demonstra ganas 
de tornar-se hegemônica nem regional nem 
globalmente (a ver as questões de Taiwan, das ilhas 
Spratly e o relacionamento pacífico com os Estados 
Unidos); (D2) no que tange ao princípio da 
multipolaridade, a China apresenta posição ambígua, 
vez que o exorta como meio de constranger os EUA 
(em vez do recurso às armas), ao mesmo tempo em 
que se nega a discutir certos tópicos 
multilateralmente. O discurso da multipolaridade 
pode, sim, representar anseios de longo prazo no 
sentido de uma redistribuição de poder material no 
Sistema Internacional; (E) por fim, disposta a mudar 
as “regras do jogo”, pela via militar, estaria a China? 
Os indícios são praticamente nulos. O não recurso ao 
balanceamento de poder, na sua forma classicamente 
militar, exemplifica essa tendência não-revisionista. 

 
 Procedendo às naturais conclusões, é, no 
mínimo, irrazoável seguir alimentando o mito do 
“revisionismo” chinês. Não há sequer condições 
sistêmicas para tanto. Comparar-se a China de hoje à 
França napoleônica, ou à Alemanha e ao Japão pré-II 
Guerra, é desconhecer os contextos, pretérito e 
presente. Dois fatores poderiam, eventualmente, 
reverter o curso das coisas: uma escalada das 
tensões EUA-China e mudanças na política interna 
chinesa. Tanto a primeira como a segunda hipóteses 
parecem-nos muito distantes e improváveis11. Tudo 
isso posto, conduz-se ao óbvio: a China é, a cada dia 
mais claramente, uma “potência de status quo”. 

                                                 
11 Referente à política interna chinesa, uma boa leitura conjuntural seria 
“Caring Communities” IN: Far Eastern Economic Review, 28 de agosto 
de 2003. 
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MMaarrttiinn  WWiigghhtt  ee  aass  TTrraaddiiççõõeess  
ddee  ppeennssaammeennttoo  nnaass  RReellaaççõõeess  
IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  ––  UUmmaa  ccrrííttiiccaa  
 
 
RIO DE JANEIRO 

 
Martin Wight, em seu 

artigo “The three traditions of 
international theory”, postula ser 
necessário lançar mão da 
Filosofia da História para 
caracterizar a trajetória da 
disciplina das Relações 
Internacionais, uma vez que 
tanto a prática 
quanto a 

teorização da mesma variaram 
enormemente, quase nunca andando pari 
passu. A estrutura da análise de Wight 
leva em consideração três questões-
chave, que perpassariam a história da 
disciplina: 
 

a) A questão da “anarquia 
sistêmica”; 

b) A questão do “intercurso” ou 
intercâmbio contínuo entre as 
unidades do sistema; 

c) A questão da existência (ou não) 
de uma comunidade valorativa 
“superior” no plano internacional, 
e sua caracterização. 

 
Wight afirma existirem três 

grandes tradições de pensamento nas 
Relações Internacionais, cada uma delas 
privilegiando uma das questões-chave. Haveria os 
Realistas (ou por vezes “maquiavelianos”), os 
Revolucionistas (ou por vezes “kantianos”) e os 
Racionalistas (ou por vezes “grocianos” – para Wight, a 
“via média” entre as demais tradições). Sobre estas, 
Hedley Bull afirma: 

 
“Cada tradição de pensamento 
corporificava uma descrição da natureza 
da política internacional e também um 
conjunto de prescrições sobre como os 
homens devem agir no seio desta” 12. 

 
Os Realistas aderem plenamente à primeira 

questão-chave – as Relações Internacionais se 
definiriam pelo seu caráter de relações estabelecidas 

                                                 
12 BULL, Hedley. “The Grotian Conception of International Society”, in 
H.Butterfield & M.Wight (eds) Diplomatic Investigations. London, George 
Allen & Unwin Ltd, 1966. 

num contexto anárquico. Os Estados seriam livres 
para perseguir seus objetivos na ausência de uma 
“instância superior”, não compartilhando ainda de 
quaisquer valores comuns. Daí o caráter eternamente 
conflitivo da realidade internacional, para os Realistas. 
Não há sentido em se pensar em “intercurso” 
internacional a não ser quando este for conveniente 
para os Estados e não há nada que se assemelhe a 

uma comunidade valorativa 
superior nas Relações 
Internacionais. Maquiavel seria o 
“patriarca” dessa tradição. 

 
Os Revolucionistas, por 

sua vez, aderem plenamente à 
terceira questão-chave, definindo 
as Relações Internacionais a partir 
da existência (ainda que em um 
estágio potencial ou latente) de 
uma harmonia de valores comuns 
superior à interação entre os 
Estados. Tal harmonia seria 
fundada não nos próprios Estados, 
mas no conjunto dos seres 
humanos (Humanidade). A 
“realização” dessa harmonia 
potencial no plano histórico 
implicaria tanto a superação 
progressiva da anarquia 
internacional bem como do próprio 

sistema de Estados (mesmo que o “intercurso” possa 
aproximar os Estados, diminuindo os conflitos entre 
eles; o próprio “intercurso” eventualmente 
desapareceria, substituído pelo intercâmbio 
harmônico entre indivíduos). Kant seria o “patriarca” 
dessa tradição. 

 
Os Racionalistas, por seu turno, concordariam 

tanto com a premissa da anarquia sistêmica quanto 
em relação à existência de valores compartilhados nas 
Relações Internacionais, conquanto enfatizem a 
segunda questão-chave (“intercurso” internacional) 
como predominante. Grotius seria o “patriarca” dessa 
tradição. Wight entende, pois, que os Racionalistas 
sejam um “elo” entre as tradições (irreconciliáveis) do 
Realismo e do Revolucionismo, moderando e 
compatibilizando seus postulados. Os Racionalistas ao 
mesmo tempo conseguiriam se afastar da interação 
estatal “bruta”, ao destacar a existência de valores 
compartilhados, igualmente se afastando das 
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pretensões universalistas/totalizantes de uma 
comunidade de valores fundada na Humanidade, ao 
conferir destaque ao conceito de Sociedade dos 
Estados, ou Sociedade Internacional. Os Racionalistas 
não fecham os olhos para a realidade da anarquia, mas 
igualmente não desprezam o imperativo da ordem. 

 
Uma análise crítica do esquema das “três 

tradições” de Wight deve levar em conta não somente a 
popularidade e influência que este teve durante boa 
parte do desenvolvimento da disciplina das Relações 
Internacionais, mas igualmente suas limitações 
explicativas e contradições inerentes, além do uso que 
Wight faz dele na análise de determinadas teorias. Uma 
abordagem crítica, pois, comporta maior complexidade 
do que simplesmente adotar ou rejeitar esse esquema 
de análise. 

 
Inicialmente, pode-se questionar o próprio fio 

condutor da análise de Wight – as Relações 
Internacionais compreendidas via Filosofia da História. A 
consideração de que variaram enormemente as teorias 
e a prática, e que estas sempre foram “descoladas” é, 
no mínimo, questionável. Outros autores, como 
Donnelly, Nardin e Mapel, construíram esquemas 
analíticos relativos a tradições, partindo de pontos de 
vista diversos13 e obtiveram resultados destoantes da 
abordagem de Wight. Nesse sentido, a constatação de 
Wight acerca da “necessidade” de adoção da Filosofia da 
História pode ser mais bem caracterizada como uma 
opção metodológica do autor, mais que uma 
necessidade. 

 
Em seguida, pode-se questionar o próprio 

sentido de se analisar as Relações Internacionais 
através de tradições. Para Ian Clark, é notável o fato de 
que Martin Wight – o maior proponente de tal 
abordagem – foi o escritor que expressou maior 
ceticismo em relação à própria existência de um “corpo 
teórico internacional”, construindo seu argumento da 
“ausência de uma teoria internacional” em 
contraposição à Ciência Política – os filósofos políticos 
apenas marginalmente se interessaram pelas Relações 
Internacionais, para ele14. Clark questiona com grande 
acuidade se esses “fragmentos intelectuais 
marginalizados garantiriam a proeminência, e a 
coerência possivelmente artificial, com as quais o seu 
agrupamento em tradições parece investi-los” 15. Clark 
parece lançar luz sobre o porquê de Wight não 
questionar a utilidade ou não do uso de tradições para o 
estudo das Relações Internacionais, desnudando a 
intrínseca ligação entre o esquema de tradições e, por 
outro lado, a chamada abordagem clássica das Relações 
Internacionais e a chamada “Escola Inglesa”. Centrando 

                                                 
13 DUNNE, Timonthy. “Mythology or methodology? Traditions in 
international theory”, in Review of International Studies. Vol.19, n.3, July 
1993. 
14 CLARK, Ian. “Traditions of Thought and Classical Theories of 
International Relations”, in Ian Clark (ed.) Classical Theories of 
International Relations, London, Macmillan Press, 1996. 
15 CLARK, Ian. Obra citada. 

fogo na idéia de sociedade internacional e no grau de 
ordem em seu interior, Wight, para Clark, deriva 
necessariamente para uma abordagem centrada em 
termos de tradições.  

 
Mais do que tornar necessária uma 

abordagem fundada em tradições, a centralidade do 
conceito de sociedade internacional para a análise de 
Wight demonstra haver acentuado viés nesse autor. 
Por um lado, Realistas e Revolucionistas (estes 
últimos em especial, descritos de forma 
impressionista como homens beirando o fanatismo) 
são tidos como tradições “radicais”, incapazes de lidar 
com mais de uma das três questões-chave arroladas. 
Por outro lado, os Racionalistas são tidos como 
capazes de tornar real uma espécie de “mediação” 
entre as demais tradições, irreconciliáveis, além 
igualmente de serem capazes de lidar com todas as 
questões-chave de Wight, constituindo “uma ampla 
estrada característica do pensamento ocidental”. No 
limite, os Racionalistas teriam um “acesso 
privilegiado” à realidade internacional e seríamos 
tentados a nos alinhar com esta tradição. Nas 
palavras do próprio Wight: “o Racionalismo é uma 
estrada a qual eu suponho todos nós, de certo modo, 
já tenhamos trilhado”16. Outro viés, mais explícito, no 
esquema de Wight é seu marcado caráter 
etnocêntrico, ignorando contribuições provindas de 
outras culturas que não as ocidentais (e dentro 
destas, destaque absoluto para a cultura anglo-saxã) 
na construção do seu argumento.  

 
A despeito do próprio Wight se afirmar um 

Racionalista, Alan Jones afirma “Wight sem sombra de 
dúvida pertence à categoria que é largamente 
denominada Realismo”17. Podemos relacionar essa 
consideração ao fato de que, como os Realistas, Wight 
funda sua análise das três tradições sobre a dicotomia 
“ordem e harmonia no âmbito doméstico X conflito e 
anarquia no plano internacional”, ainda que ele não 
mencione explicitamente Hobbes. Como decorrência 
dessa dicotomia ontológica, Wight contrapõe as 
teorias do Estado na Ciência Política e a ausência de 
uma teoria da política internacional18. O que Wight 
quer nos dizer com isso? Que busquemos, pois, para 
a política doméstica, teorias. E para a política 
internacional, tradições. No entanto, considero que 
Wight não abraça por completo o que se poderia 
denominar “núcleo duro” de um programa de 
pesquisa Realista. Dessa forma, percebo na 
argumentação pregressa sinal de uma “afinidade 
eletiva” entre Wight e os Realistas, não de todo 
descabida - a Escola Inglesa não possui apenas 
pontos de discordância quanto ao Realismo, afinal. 

 

                                                 
16 WIGHT, Martin. International Theory – The Three Traditions. 
Leicester & London: Leicester University Press, 1991. 
17 JONES, Alan apud CLARK, Ian. Obra citada: p.2 
18 WIGHT, Martin. “Why There Is No International Theory” in In: 
BUTTERFIELD, Herbert & WIGHT, Martin (eds.) Diplomatic 
Investigations. Vol. 33 .London: George Allen & Unwin Ltd., 1966  
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Em seguida pode-se, igualmente, questionar as 
três questões que Wight crê serem questões-chave na 
definição das principais tradições das Relações 
Internacionais. Os pontos de discórdia predominantes 
estruturar-se-iam em relação, apenas, à questão da 
anarquia sistêmica, do “intercurso” internacional e da 
existência de uma comunidade valorativa “superior”? R. 
Walker atenta para o caráter conservador do esquema 
de tradições, na medida em que este promove um 
“fechamento da agenda” sobre várias questões 
fundamentais nas Relações Internacionais, 
“engessando” a compreensão da realidade internacional 
e promovendo, pois, a reprodução do status quo19. 
Nesse sentido, há que se atentar para o caráter 
ideológico das tradições, como práticas discursivas cuja 
unidade conceitual é uma construção, não um dado. 
Reificando as tradições, assumimos que a realidade é 
estática, aderindo a um a priori ontológico que passa 
despercebido aos olhos de muitos.  

 
A consideração de Wight acerca da acuidade do 

uso de três tradições ao invés de duas, por seu turno, 
parece guardar alguma relação com o fato de o autor 
considerar a tradicional divisão binária das Relações 
Internacionais em Utopia e Realismo (feita por Eric Carr 
em "The 20 Years Crisis") o fruto de uma situação 
política “deteriorada” no Reino Unido e Estados Unidos 
no período entre-guerras20, mais do que pensá-la 
inadequada para descrever de forma atemporal as 
Relações Internacionais em sua riqueza. Da mesma 
forma, a consideração do Racionalismo como “via 
média” entre Realismo e Revolucionismo pode ser mais 
bem entendida não como uma constatação fundada 
numa análise atemporal, mas como solução “prudente” 
para os problemas que Wight testemunhou em sua 
própria época – sua análise, pois, pode ser considerada 
não-atemporal e contextualmente situada. 

 
Em seguida, salta aos olhos o pouco rigor com 

que Wight utilizou seu esquema, uma vez este 
formulado. O próprio autor subdividiu suas tradições 
várias vezes e insistia que seu esquema podia 
comportar “três, ou pelo menos três, tradições” 21. 
Algumas considerações permitem lançar luz sobre essa 
atitude do autor. Em primeiro lugar, Wight não publicou 
nada sobre as “três tradições” em vida – este esquema 
“deriva” de notas utilizadas por Wight nas aulas que 
este ministrava (compiladas e publicadas por sua 
mulher Gabrielle Wight e por Brian Porter, 
postumamente). Em segundo lugar, o objetivo de Wight 
era de entrelaçar as tradições, não mantê-las 
estanques: 

 

                                                 
19 WALKER, R. apud CLARK, Ian. Obra citada: p.9 
20 WIGHT, Martin. “Western Values in International Relations”. In: 
BUTTERFIELD, Herbert & WIGHT, Martin (eds.) Diplomatic Investigations. 
London: George Allen & Unwin Ltd., 1966. 
21 BULL, Hedley. “Martin Wight and the theory in international relations” 
in British Journal of International Studies, v.2, 1976. 

“A verdade sobre a política internacional 
tem de ser buscada não num desses padrões de 
pensamento, mas no debate entre estes” 22.  

“(as tradições) são rios, com estuários e 
afluentes, às vezes se entrelaçando e nunca 
confinadas a seu curso por muito tempo” 23. 

 
Assim, somos levados a pensar o esquema 

das “três tradições” não como uma teoria ou 
construto abstrato definitivo, mas como uma 
“definição de trabalho” que o próprio Wight não 
julgava alheia à crítica. Nas palavras do próprio: 
“classificações só se tornam úteis quando elas falham” 
24. Essa ausência de pontos absolutos de fundação, 
por um lado, torna a abordagem de Wight deveras 
relativista. Por outro lado, o pluralismo irrestrito de 
Wight, para Timonthy Dunne, ameaça minar qualquer 
solidez do argumento desse autor - além do fato de 
que o próprio Wight não se furtou a fazer análises 
historicistas trabalhando num esquema supostamente 
atemporal. 

 
Para Dunne, Wight operacionaliza seu 

esquema de tradições em duas “dimensões” – a 
dinâmica do conhecimento em Relações 
Internacionais proveria, inicialmente, de uma 
“trialética” horizontal entre tradições, e em seguida 
de um “diálogo vertical” entre cada tradição e as 
teorias que teorias que esta comporta 25. Notável 
como crítica, nesse sentido, é o relato de um seguidor 
da obra de Wight como Bull. Este afirma que: 

 
“Há um ponto a partir do qual o debate 
que Wight está descrevendo deixa de 
ser um que realmente teve lugar e se 
torna um que ele inventou; desse ponto 
em diante seu trabalho não é um 
exercício na História das Idéias, mas a 
exposição de uma conversa filosófica 
imaginária” 26. 

 
Na ânsia por conferir lógica e coesão a seu 

argumento, Wight, nas palavras de Bull, acabou por 
estabelecer diálogos entre autores que nunca o 
fizeram. Para R.Walker, Wight incorreria no duplo 
pecado do reducionismo e do “fetichismo da 
classificação”, empobrecendo a contribuição de 
autores muito diversos entre si (tomando-os não 
como inovadores, mas como continuadores uns dos 
outros) para conformá-los à sua categorização. Uma 
crítica diversa, feita pelos Historiadores das Idéias, 
conduz a conclusões semelhantes. Autores como 
Quentin Skinner afirmam não haver nem conceitos 
atemporais, tampouco uma linguagem atemporal para 
expressá-los 27. A “trialética” e os “diálogos verticais” 

                                                 
22 WIGHT, Martin apud CLARK, Ian. Obra citada: p.9 
23 WIGHT, Martin apud DUNNE, Timonthy. Obra citada: p.313 
24 CLARK, Ian. Obra citada: p.7 
25 DUNNE, Timonthy. Obra citada: p.306 
26 BULL, Hedley. Obra citada: p.111 
27 CLARK, Ian. Obra citada. 
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de Wight, pois, seriam meras acrobacias filosóficas 
despidas de qualquer sentido.  

 
Um problema adicional se alia à consideração 

de Wight de que “teve lugar uma confluência, uma 
convergência, senão uma confusão entre as tradições” 
28. Haveria um “chão comum” a partir do qual fosse 
possível que as três tradições realmente 
estabelecessem uma “trialética”? Em outras palavras, 
tomando a frase de Bull (acerca de cada tradição conter 
uma diferente visão da natureza da sociedade 
internacional), haveria sentido em dizer que tradições 
formadas por princípios díspares poderiam dialogar 
entre si? Tratariam as tradições de diferentes visões do 
mesmo mundo ou de três mundos distintos, 
incompatíveis entre si? Steve Smith afirma: “...cada 
tradição tem seu critério avaliativo próprio, não 
existindo critério comum às três...não há, pois, 
fundações para avaliar juízos de verdade externamente 
a cada tradição” 29, não havendo um “chão comum” 
para uma “trialética”. 

 
Um problema que salta aos olhos (não somente 

dos que analisam a construção teórica de Wight, mas do 
próprio, ao longo de sua obra) é a dificuldade recorrente 
com que são tratados os chamados “autores clássicos”, 
capazes de contribuir para mais de uma tradição. Além 
de colocar autores tão diversos entre si como Calvino, 
Rousseau, Marx e Kant numa mesma tradição (merece 
nota o caráter polêmico da consideração de Kant como 
patriarca da tradição Revolucionista – “...um fato que se 
choca flagrantemente com a própria obra kantiana” 30), 
Wight revela em geral extrema dificuldade para colocar 
diversos autores em apenas uma das tradições. Tal 
constatação nos indica a relatividade das convenções de 
Wight acerca de quais autores pertenceriam a cada 
tradição (incluindo até mesmo os autores que ele julga 
serem os respectivos “patriarcas”). O próprio Wight 
admite: “os maiores autores políticos da teoria 
internacional, na sua prática totalidade, se localizam 
nas fronteiras que dividem duas das tradições” 31. Em 
suma, tal constatação nos indica que: 

 
“Um falso sentido de unidade é 
criado...Wight imputa a muitos 
pensadores pontos de vista que eles não 
sustentaram quanto a pontos 
fundamentais na teoria internacional” 32. 

 
Um ponto interessante da análise de Wight é o 

fato de este associar cada uma de suas três tradições 
com uma diferente “metodologia” empregada em 

                                                 
28 WIGHT, Martin apud DUNNE, Timonthy. Obra citada: p.313 
29 SMITH, Steve. “The Self-Images of a Discipline A Genealogy of 
International Relations Theory”, in K.Booth & S.Smith International 
Relations Theory Today, University Park, Pennsylvannia, The 
Pennsylvannia State University Press, 1995. 
30 WILLIAMS, Howard & BOOTH, Ken. “Kant – Theorists Beyond 
Limits”, in Ian Clark (ed.) Classical Theories of International Relations, 
London, Macmillan Press, 1996, p.72 
31 DUNNE, Timonthy. Obra citada: p.312 
32 SMITH, Steve. Obra citada: p.12-13 

Relações Internacionais. O Realismo seria 
“sociológico” (no sentido de “positivista”). O 
Racionalismo seria “teleológico” (apresentando uma 
“fé residual na Razão humana”). O Revolucionismo, 
por seu turno, seria “prescritivo”. Clark critica 
severamente essas considerações (questionando, por 
exemplo, o fato do Racionalismo e não o 
Revolucionismo ser considerado teleológico), bem 
como James Der Derian. Esse último afirma: 

 
“(...) mais importante que fazer 
taxonomias, o importante é 
compreender por que uma determinada 
tradição se desenvolve num dado 
momento, como esta ‘lê’ o mundo, a 
fonte de seu poder persuasivo e os 
custos impostos a uma tradição que vá 
além dos seus pressupostos heurísticos” 
33. 

 
Não obstante as críticas, tal discussão 

metodológica feita por Wight fez dele um autor 
deveras influente, capaz de ser reapropriado por 
autores de outras escolas de pensamento, tais como 
os autores contemporâneos Andrew Linklater (que, 
numa releitura explícita de Wight à luz dos debates 
contemporâneos em Relações Internacionais, associou 
o Realismo com o Positivismo, o Racionalismo com a 
Fenomenologia e o Revolucionismo com a Teoria 
Crítica) e o próprio Der Derian (que efetuou uma 
subdivisão trinária no seio do que ele considera 
“tradição iluminista”) 34. 

 
O exemplo do parágrafo acima ilustra com 

precisão o caráter da contribuição de Martin Wight, 
com seu esquema das três tradições, para a busca do 
conhecimento em Relações Internacionais. Clark 
afirma que as tradições, “pedra de toque” da 
abordagem clássica das Relações Internacionais, 
retiram sua força do diálogo atemporal que estas 
moldam sobre a natureza do sistema internacional. O 
pós-positivista Der Derian, por sua vez, crê ser o 
maior mérito das tradições a sua habilidade de 
condensar e simplificar a complexidade em 
expressões uniformes, abrangentes e didáticas. Esse 
caráter didático da empreitada de construção de 
tradições, a meu ver, é um dos dois principais 
benefícios que esta abordagem tem a trazer para as 
Relações Internacionais. O segundo benefício aparece 
na afirmação final de Clark – para ele, as tradições 
podem ser úteis não como elementos limitadores, 
mas como pontos de partida para motivar 
interpretações críticas sobre a natureza do 
conhecimento em Relações Internacionais. Nesse 
sentido, a crítica das tradições só demonstra a 
contínua relevância das últimas, como instrumentos 
teóricos que trazem à tona questões da maior 
relevância para a construção do conhecimento em 
nossa disciplina, a despeito de suas muitas falhas. 

                                                 
33 DER DERIAN, James apud CLARK, Ian. Obra citada: p.13 
34 CLARK, Ian. Obra citada. 
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De quando em quando, os noticiários nos privam da 

futilidade cotidiana e trazem à luz da opinião pública e dos 
espectadores comuns o relato de acontecimentos ora de 
forte carga emotiva, ora representativo do estado de coisas 
das relações internacionais, da vida social. Por vezes, seja 
somente pela força de suas lentes ou pela real relevância do 
fato, logram sintetizar ambas as sensações - de emoção e 
de percepção de importância histórica - a partir de um só 
evento. A explosão do Hotel Canal em Bagdá, sede da 
missão da ONU no Iraque, no último dia 19 de agosto, 
encaixa-se nessa última categoria. Carregou para nossos 
lares a triste notícia da vitimação dos funcionários das 
Nações Unidas e provocou 
inquietações sobre que ordem 
internacional é essa em que os 
inimigos não têm nome, endereço, 
rosto ou um mínimo de código de 
ética. 

 
Para a comunidade 

internacional e, em particular, para 
os brasileiros, o fato trouxe a lúgubre 
notícia do falecimento do Sr. Sérgio 
Vieira de Mello, chefe da missão da 
ONU no Iraque, Representante do 
Secretário-Geral no mesmo país, Alto 
Comissário das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos e nome 
cogitado para assumir a vaga de 
Koffi Annan na posição de chief-
officer da ONU. Vieira de Mello foi o 
brasileiro a ocupar o maior cargo 
dentro da hierarquia das Nações 
Unidas em toda a história da 
Organização e também o funcionário 
em posto mais importante a ser 
assassinado em serviço (descontando-se a
do avião que tirou a vida de Dag Hamma
Secretário-Geral). Ao longo de sua carr
trabalho burocrático e intelectual em Gene
com o cumprimento de missões de camp
hotspots mais flamejantes dos últim
Bangladesh, Sudão, Chipre, Moçambiqu
Camboja, Kosovo, Timor Leste, Iraque. Em
Leste, chefiou as missões que conduziram
transitórias desses países do conflito para a
caos para o Estado de Direito. No Timor-Le
a exercer interinamente a figura de manda
que se formava, uma vez que a ONU tinha
conduzir uma autoridade de transição que 
domínio indonésio e do caos para a indepe
Estado de Direito. Naquela pequena ilha d
de Mello é um herói nacional. No Iraque, co

 
assumido o comando de uma 
missão cujo mandato ambíguo 
comprometia de início seu 
sucesso, diligenciava para 
convencer os governos vizinhos a 
reconhecer a legitimidade do 
governo provisório iraquiano, 
para mediar os atritos entre as 
forças políticas domésticas, para 
atenuar as tensões entre ONU e 
EUA e para garantir às Nações 
Unidas (e, portanto, à 

comunidade 
internacional) 

um papel menos 
coadjuvante na reconstrução do país. 
 

Pessoalmente, se me permitem, 
creio ser um homem a quem devíamos 
admirar. Nosso caipirismo tupiniquim tem 
por hábito exaltar as figuras da pátria que 
obtém algum destaque e reconhecimento 
no Além-Mar, sobretudo, no esporte e nas 
artes, mas não creio que neste caso 
deveria ser diferente. Do que se ouviu de 
Vieira de Mello, era um homem brilhante, 
competente, sério, respeitado, 
comprometido com a proteção internacional 
dos direitos humanos e apontado pela 
Organização a que servia para tarefas de 
difícil realização, em face de sua postura 
diplomática conciliadora e seu perfil de 
ação e de resultados. Alguns o chamavam 
de diplomata, e embora não representasse 
nenhuma país, mas as Nações Unidas, 

d

‘I

o
v

 

 
 

FILIPE NASSER  
é editor-associado de

O Debatedouro 
 
 

filipenasser@ 
odebatedouro.com.br  
 “... o evento coloca a 
ONU na linha de fogo 

das atividades 
terroristas e solapa a 
sua credibilidade no 
contorno das crises 

internacionais, 
questiona a capacidade 
os EUA de empreender 
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building tal como se 

propuseram a fazer no 
raquistão’ e demonstra 
que as células da Al-

Qaeda e de outras 
rganizações terroristas 
oltam a se articular...” 
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 misteriosa queda 
rskjold,  lendário 
eira, alternou o 
bra e Nova York 

o em alguns dos 
os trinta anos: 
e, Peru, Líbano, 
 Kosovo e Timor 
 as autoridades 
 normalidade, do 

ste tinha chegado 
tário do novo país 
 sido outorgada a 
retiraria o país do 
ndência e para o 
o Pacífico, Vieira 
nquanto tenha  

incorporava uma dimensão atualizada do 
ofício diplomático, qual seja a de mediador, troubleshooter, 
conciliador, negociador, atuando em nome da comunidade 
internacional e da legitimidade internacional. Sérgio Vieira 
de Mello é daqueles homens que, se não lhe for levantada 
uma estátua, mereceria uma.  

 
Contudo, o evento de Bagdá sinaliza mais que a 

perda de um grande brasileiro, de um grande homem, de 
um potencial Secretário-Geral das Nações Unidas. É, a um 
só tempo, sintoma palpável da cruzada anti-terror de 
Washington pós-11 de setembro no Oriente Médio e 
presságio da irracionalidade dos tempos porvindouros. Com 
efeito, o evento acarreta conseqüências político-
diplomáticas gravíssimas, uma vez que coloca a ONU na 
linha de fogo das atividades terroristas e solapa a sua 
credibilidade no contorno das crises internacionais, 
questiona a capacidade dos Estados Unidos de empreender 
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seus esforços de state-building da maneira unilateral e 
ilegítima, tal como se propuseram a fazer no “Iraquistão”, e 
demonstra, talvez ainda mais perigosamente, que as células 
da Al-Qaeda, seguidoras dos regimes derrubados pelos 
Falcões de Washington e outras organizações terroristas 
voltam a se articular com alto poder de fogo para atacar 
alvos civis no intuito de fazer ecoar seu “protesto”.  

 
Se as Nações Unidas, cuja vitalidade e importância 

haviam sido amplamente questionadas quando da invasão 
da coalizão anglo-americana ao Iraque sem autorização de 
seus órgãos, faziam funcionar somente errática e 
eventualmente seu sistema de segurança coletiva, ao 
menos eram vistas, em geral, como um bom reconstrutor 
de países destroçados pelo conflito armado. À luz da 
fragilidade da instituição em garantir a integridade dos seus 
funcionários durante a execução de uma missão, a razão-
de-ser, a motivação, a capacidade de mobilização de 
pessoal e recursos, a possibilidade de sucesso de qualquer 
operação da Organização que seja empregada em solo de 
conflito armado (ou no seu arremate) será doravante 
minuciosamente examinada e questionada ao limite da 
inação, tendendo a diminuir prestígio e capacidade de 
engajamento e de resolução de crises internacionais da 
ONU. Não ineditamente funcionários ou soldados da ONU 
foram molestados em serviço (o assassinato do Conde Folke 
Bernadotte, em 1948, ou a freqüente humilhação de 
peacekeepers na África ao longo da década de 1990 
confirmam a tese), mas nunca dantes um atentado 
deflagrado tivera tamanha dimensão política.       

 
Em cheque também encontra-se a coalizão anglo-

americana, que, depois de 11 de setembro, cruzou a Ásia 
Central e o Golfo Pérsico para fincar suas estacas no Oriente 
Médio e tentar desarticular os grupos terroristas 
independente de qualquer respaldo no Direito Internacional, 
mostrou-se incapaz de gerenciar a sociedade do território e 
prover mínimas condições de segurança, no caso do Iraque, 
e de fazer perdurar as conquistas políticas, diplomáticas e 
institucionais, no caso do Afeganistão. Em ambos os casos, 
a volta para casa, deixando para trás um país de instituições 
erigidas e democracia implantada, continua um sonho 
distante, tanto quanto a aniquilação da estrutura da Al-
Qaeda e de outros focos de articulação terrorista. 
Potencializada pela crescente indignação da opinião pública 
internacional e pelos ecos da invasão ilegítima, (por 
exemplo, o caso David Kelly na Inglaterra), o ataque à ONU 
em Bagdá ressalta que a ação unilateral e ilegítima de 
Estados Unidos e Reino Unido pode ter sido eficiente em 
termos bélicos, mas, em termos políticos, resultou, para 
além da antipatia internacional pela conduta da coalizão, na 
alimentação do ódio terrorista, na perda de vidas, 
credibilidade e sensação de isenção política das Nações 
Unidas e, por fim, no próprio questionamento da capacidade 
de norte-americanos e britânicos de reconstruir, gerenciar e 
garantir a segurança das nações que invadem.      

 
Ao final, as frentes de terrorismo e de contra-

terrorismo internacional atuam em franca retro-
alimentação: quanto maior for a ameaça de ataques 
terroristas e a movimentação de tais organizações 

criminosas, mais freqüentes serão os empregos de forças 
preventivas, os atos unilaterais, a supressão de direitos das 
minorias nas esferas nacionais; quanto maior e mais 
arbitrária for a reação por parte dos Estados, mais 
motivação encontrarão os líderes terroristas para ativar 
suas células e seguidores a perturbar a comunidade 
internacional com suas táticas sórdidas de revolta político-
religiosa. Curioso é que mesmo dentro da barbárie arbitrária 
dos terroristas parecia haver alguma lógica governante: 
quando seus destinos prioritários eram alvos civis, militares 
ou governamentais dos “grande inimigos”, a ver Estados 
Unidos, Israel e demais membros do bloco ocidental mais 
visceralmente envolvidos com Washington e Tel-Aviv; 
embora os métodos fossem ilegítimos, criminosos e 
francamente repreensíveis, compreendíamos a razão 
instrumental terrorista. Inaceitável, porém compreensível. 
Contudo, o ataque a um alvo usualmente associado à 
assistência humanitária, à reconstrução de países, à 
promoção dos direitos humanos, à resolução internacional 
de conflitos e mesmo à incapacidade política em firmar-se 
como centro decisório de política internacional suscita 
dúvidas se há algum resquício de racionalidade no 
planejamento dos atos terroristas ou se a perpetração da 
“nova barbárie internacional” tornou-se mais que gratuita, 
cega, despojada de qualquer significado político. Não me 
convence que os terroristas protestavam contra o caos e 
desordem no país, pela falta de serviços e segurança 
pública, pela legitimidade do conselho iraquiano recém-
composto, por algum motivo religioso, por mera sabotagem 
à governabilidade do Iraque sob os EUA ou contra uma 
suposta indulgência da ONU quanto à invasão anglo-
americana ao Iraque, enquanto a própria administração civil 
norte-americana ainda residia em Bagdá. Talvez seja cedo 
para identificar a mensagem contida na obra dos terroristas, 
mas qual seja, mais provável que resida na barbárie pela 
barbárie, no choque pelo choque, do que pela necessidade 
de contestação da ordem internacional.  

 
O escritor Joseph Conrad, há 100 anos, escrevia um 

trecho de seu The Secret Agent que se aproxima 
assombrosamente da natureza do atentado de Bagdá e que, 
por isso, poderia ter sido facilmente bradado em um dos 
porões de operações de uma organização terrorista dias 
antes do atentado: “a bomb outrage to have any influence 
on public opinion now must go beyond the intention of 
vengeance or terrorism. It must be purely destructive. It 
must be that, and only that, beyond the faintest suspicion of 
any other object.”   

 
 Na “sinuca de bico” que se apresenta, Estados-

nacionais, opinião pública, organismos internacionais e 
demais atores da comunidade internacional permanecem 
estarrecidos perante o derramamento de sangue, nova 
corrida armamentista e seu ciclo vicioso. No entanto, 
lembremos de uma lição deixada por Sérgio Vieira de Mello, 
parafraseando Antonio Gramsci em uma palestra em 
Brasília, para lembrarmos que muitas vezes basta uma 
mesa de negociação, boa vontade das partes e um pouco de 
diplomacia para atenuar querelas internacionais: “o 
otimismo da vontade pode sobrepujar o pessimismo da 
razão.” 
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PPaarrttee  IIII 
 
RIO DE JANEIRO  
 
O Neoliberalismo: Uma Breve 
Exposição 
 
 Tendo como base o 
liberalismo do século XIX, o 
hodierno fenômeno que se 
convencionou chamar de 
neoliberalismo 
tem como 

patrono 
Friedrich 

August von 
Hayek, que 

com seu livro O Caminho da Servidão 
– lançado em 1944 – “inaugurou” o 
movimento, fazendo uma quimérica 
apologia das benesses do livre 
mercado e combatendo qualquer tipo 
de intervenção na economia. 
 
 Destarte, sintetizando as 
principais idéias e princípios 
defendidos pelos neoliberais, 
podemos dizer que eles exigem, por 
um lado, a privatização das 
empresas estatais e dos serviços 
públicos que possam interessar à 
esfera privada e, por outro, a criação 
de uma nova regulamentação que 
vise à diminuição da interferência do 
Estado na economia, ou seja, a 
diminuição da interferência dos 
poderes públicos sobre os 
empreendimentos privados, 
deixando, assim, o mercado 
“caminhar com as próprias pernas”. 
 
 No tocante à evolução histór
neoliberalismo, podemos afirmar que ele se de
em algumas linhas teóricas específicas no perí
sucedeu o fim da Segunda Guerra Mundial.
podemos ver que três delas se definem de uma
mais clara, sendo, além disso, as principais c
teóricas do neoliberalismo: a Escola Austríac
Hayek, Menger e Von Mises –, a Escola de Chic
Friedman e Stigler – e a Escola de Virgínia o
Choice – de Buchanan e Tullock. 
 

Esta última, com maior relevância 
presente estudo, tem suas origens remontando
de 1957 e, desde então, vem se tornando uma  

 
importante referência intelectual para as reformas 
neoliberais. Em linhas gerais, o objetivo desta corrente 
neoliberal é o de estender, aplicar as premissas da 
microeconomia neoclássica ao comportamento político 
dos indivíduos.  
 

Assim, seus postulados básicos são: 
 
1. O homem econômico, racional, 

que procura maximizar seus 
resultados a partir da alocação  

2. ótima de seus recursos 
escassos; 

3. As escalas de preferências e 
valores desse indivíduo e a sua 
"lógica da escolha"; 

4. As condições da chamada 
concorrência perfeita: 
indivíduos atomizados, 
informação razoavelmente 
distribuída e bens 
relativamente homogêneos, de 
modo que o sistema se 
aproxima de um modelo auto-
ajustado. 

 
 Destarte, o funcionamento 
da ordem de mercado é 
vislumbrado pela Public Choice 
como sendo um paradigma a ser 
seguido pelas demais instituições 
sociais. Neste sentido, o objetivo 
destes analistas é descobrir quais 
as regras constitucionais que, no 
plano das decisões coletivas (não-
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rviços, por exemplo). 
este sentido, o que a 
dada Uruguai fez foi 
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e ‘uma transformação 
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mércio é, em essência,
 obra constitucional’”. 
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mercado), mais se assemelham à 
perfeição exibida por essa ordem (mercado). Isto é o 
que eles denominam de "Economia Constitucional", ou 
seja, uma nova teoria do contrato social, que propicie 
uma reconstrução da ordem social e política que reflita 
os postulados microeconômicos neoclássicos. 
 
 Um outro aspecto deveras interessante 
concernente à Public Choice é o conceito de rent-
seeking (captura de rendas), que é, basicamente, uma 
crítica feroz ao intervencionismo estatal, que criaria 
vantagens de posição favorecidas por artifícios legais. 
Neste sentido, quando o governo intervém, de alguma 
forma, na economia, há uma mudança dos 
investimentos para essas áreas onde o governo está 
criando oportunidades de renda, uma vez que as 
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demandas por renda são elásticas. Por fim, o que ocorre 
– fazendo alusão ao conceito de Marshall – é a alocação 
não ótima dos bens escassos para fins alternativos, uma 
vez que os investimentos se direcionam para setores 
que não são, em si próprios, lucrativos. 
 
 Finalmente, temos a questão da limitação 
constitucional do poder dos Estados. Ou seja, a 
limitação do poder de ingerência dos governos, 
limitação esta que se daria principalmente no tocante ao 
âmbito econômico. 
 

"De este modo el pacto 
constitucional debe incluir como momento 
definitorio de los derechos indviduales 
unas restricciones de la possible acción 
del gobierno" (PACHECO, 1997:181)35. 

 
 
 Conforme afirma Pacheco, esta limitação do 
poder dos governos se dá em prol de algo maior, a 
saber: os direitos individuais, que são muito mais 
relevantes que os direitos governamentais para o 
melhor funcionamento do mercado. Cumpre 
ressaltarmos aqui que esses direitos individuais não 
dizem respeito apenas aos indivíduos em si, mas 
também aos direitos das empresas, o que implica os 
cumprimentos dos contratos, direito à propriedade, etc. 
 

"Estos esfuerzos, míos y de 
otros, sugieren que actuamos com la 
creencia de que los gobiernos pueden ser 
restringidos. Nos rehusamos a aceptar el 
escenario Hobbesiano em el cual no hay 
medios para reprimir las pasiones del 
soberano. (...) los gobiernos pueden ser 
controlados por las constituiciones" 
(BUCHANAN, 1980:216)36. 

 
Neste ponto vemos que Buchanan é bem 

enfático e claro: o Estado não pode ser um Estado 
Leviatã Hobbesiano que intervém em todas as áreas da 
economia. Pelo contrário, deve ser um Estado mais 
enxuto (e por isso mais ágil), que dê liberdade aos 
indivíduos. Destarte, os governos podem, segundo 
Buchanan, ser controlados pelas constituições a fim de 
restringir seu poder de ingerência nos assuntos 
concernentes ao pleno funcionamento do mercado. Mas 
como se daria este controle? Ora, conforme dito acima, 
através da constituição. Mais especificamente, mediante 
reformas constitucionais que colimem uma maior 
liberdade para o funcionamento do mercado. Por fim, 
vale lembrar que estas reformas visam não somente à 
liberdade do mercado, mas também ao estabelecimento 
de regras claras que gerem estabilidade no longo prazo 
e diminuição dos custos de transação econômica. 

                                                 
35 PACHECO, Javier Hernandez. Corrientes Actuales de Filosofía (II). In: 
Filosofía Social. Madrid: Ed. Tecnos, 1997. 
36 BUCHANAN, James. De las Preferencias Privadas a una filosofía del 
Sector Público. In: Revista Estudios Públicos. Número 1, Santiago, 1980. 

 
OMC e Neoliberalismo 

 
Esclarecido, mesmo que de maneira sucinta, o 

neoliberalismo (mais especificamente, a vertente da 
Public Choice), podemos dizer que foram basicamente 
quatro os incentivos que os países tiveram para lançar a 
Rodada Uruguai. Em primeiro lugar, notamos a ameaça 
que os acordos regionais traziam ao multilateralismo 
(Comunidade Econômica Européia e o início das 
negociações bilaterais entre Estados Unidos e Canadá, 
por exemplo). Em segundo lugar, vemos a difusão 
mundial de acordos restritivos e mecanismos similares 
que feriam a cláusula da nação mais favorecida prevista 
pelo GATT. Em terceiro lugar temos também as medidas 
unilaterais dos Estados Unidos, inspiradas, ao menos 
parcialmente, no esforço do Congresso norte-americano 
de ter um controle maior da política comercial do 
executivo. Por fim, um dos fatores mais importantes 
(quiçá o mais importante) é o fato de que, em meados 
da década de 1980, a economia mundial estava se 
diferenciando daquela realidade para a qual o GATT 
havia sido pensado e criado. Assim, seus membros se 
viram frente a duas possibilidades: ou revitalizar as 
regras de comércio multilateral ou correr o risco de 
incorrer em uma perda coletiva. 

 
Em suma, é este o contexto estrutural histórico 

que proporcionou e incentivou a Rodada Uruguai e, 
conseqüentemente, a formação da OMC. Mas e o 
neoliberalismo? Como se deu esta relação Rodada 
Uruguai versus neoliberalismo? 

 
Em primeiro lugar, podemos afirmar que uma 

das influências mais claras nos pressupostos de todo o 
GATT e, conseqüentemente, da formação da OMC, é 
uma idéia que se encontra intrinsecamente ligada ao 
neoliberalismo (e que retorna, mais especificamente, ao 
liberalismo clássico): a idéia do livre-comércio37. Tanto 
Adam Smith quanto David Ricardo (assim como todos 
os neoliberais) eram, em seus trabalhos, 
profundamente avessos à intervenção estatal na 

                                                 
37 Todavia, não obstante a idéia de livre-comércio seja algo deveras 
relevante para o pensamento neoliberal (podendo até mesmo ser 
identificada como parte fundamental do “núcleo” do programa de pesquisa 
científica neoliberal – no sentido lakatiano do termo), é importantíssimo 
termos em mente o fato de que tal idéia não é exclusiva do neoliberalismo. 
Ou seja, há vários teóricos e políticos que defendem a idéia de livre-
comércio sem, contudo, serem prosélitos do neoliberalismo. Neste sentido, 
para muitos a rejeição ao neoliberalismo não implica, necessariamente, a 
rejeição ao livre-comércio mundial. Além disso, cumpre também salientar 
que neoliberalismo não é sinônimo de globalização. Na verdade, muitos 
daqueles que se opõem ao neoliberalismo não se opõem à globalização, 
mas buscam propor formas alternativas de globalização que privilegiem as 
questões sociais, ecológicas, de gênero, etc. Assim, nas palavras de 
Scholte, “(...) neoliberal policies are not intrinsic to globalization” 
(SCHOLTE, 2002:11). In: SCHOLTE, Jan Aart. What Is Globalization? 
The Definitional Issue – Again. CSGR Working Paper No. 109/02, 
Dezembro 2002. Disponível em: http://www.csgr.org 
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economia. Neste sentido, o que os Estados deveriam 
fazer é promover o livre-comércio, não impondo 
qualquer tipo de barreira ao comércio internacional e, 
desta forma (seguindo a linha de David Ricardo), buscar 
explorar ao máximo as vantagens comparativas que lhe 
são peculiares. 

 
Uma outra questão que surge é o fato de que, 

não obstante o caráter de recessão do período dos anos 
1980, nota-se neste período um grande 
aprofundamento da interdependência das economias 
mundiais no tocante ao comércio. Esse aumento da 
interdependência comercial mundial incentivou as 
autoridades estadunidenses – assim como as de outros 
países – a buscar uma nova rodada multilateral de 
negociações, conforme dito anteriormente. Esse 
aumento da interdependência comercial mundial 
significava que as economias nacionais se encontravam 
mais externalizadas e, neste sentido, mais vulneráveis 
às ações de outros atores internacionais, sejam eles 
estatais ou não. Destarte, conforme afirma Winham,  
 

"Negotiating new international trade 
rules was a means to promote market 
access and economic security in the 
external economy, which is similar to the 
role governments have often performed in 
domestic economies" (WINHAM, 2000:167). 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

Ora, conforme vimos anteriormente, uma das 
características da Public Choice é a defesa que esta faz 
da possibilidade de se restringir o papel, a capacidade 
de ação dos Estados com o intuito de trazer maior 
segurança e estabilidade para o mercado. Conforme 
vimos anteriormente, uma das características da 
Rodada Uruguai foi a inclusão, na agenda de discussão, 
de temas que eram, até então, exclusivamente da 
alçada interna de cada Estado (serviços, por exemplo). 
Neste sentido, o que a Rodada Uruguai fez foi interferir 
diretamente nas constituições de seus países-membros, 
adequando suas legislações às demandas do mercado. 
Tussie afirma desta forma que "uma transformação dessa 
natureza no sistema de comércio é, em essência, uma obra 
constitucional" (TUSSIE apud VELASCO, 1998:16). 
 
 A Organização Mundial do Comércio é uma 
organização internacional que  possui um considerável 
grau de autonomia com relação aos seus Estados-
membros, além de também exercer um razoável poder 
de constrangimento (enforcement) sobre os mesmos 
em importantes questões concernentes ao sistema 
multilateral de comércio. Tais características – 
autonomia e poder com relação aos Estados-membros – 
se devem basicamente a essa obra constitucional, e é 
neste sentido que devem ser entendidas a fim de 
melhor compreendermos essa faceta da dinâmica de 
reprodução do capitalismo no âmbito global. Dito isto, 
passaremos, no próximo artigo, para uma conclusão 
acerca da relação entre o neoliberalismo e a OMC, 
relação esta que começamos a esboçar aqui.

  
  
  
  
  
  
  
  



AA  oorrddeemm  mmuunnddiiaall  ppóóss--GGuueerrrraa  FFrriiaa::  
ssuubbssttiittuuiiççããoo  ddee  vvaalloorreess  oouu  rreevvééss  
tteemmppoorráárriioo??    
 
GOIÂNIA  
 

O crepúsculo da Guerra 
Fria assinalou o termo de 
diversos esquematismos e 
modelos rígidos que vigiam à 
época da ordem bipolar. Importa 
lembrar, ainda, que a utilização 
do termo “ordem bipolar” 
compreende todo o período que 
se estende de 1947 a 1989, não 
de forma 
precisa e 
fundamenta
da, mas de 

forma 

ambos os países guardavam dos processos de 
independência afro-asiáticos. 
 
 Lato sensu, a coexistência pacífica representou a 
aceitação tanto dos E.U.A. quanto da U.R.S.S. do direito que 
cada um tinha à própria existência, de modo a arrefecer as 
tensões e postar de lado os radicalismos que pregavam a 
destruição total de um ou de outro. Não se trata, porém, de 
um interregno pacífico, como uma leitura estreita do termo 

pode dar a entender: as crises de Berlim 
em 1958 e 1961, a crise dos mísseis 
cubanos (1962), a intensificação do 
conflito na Indochina e a sutileza 
paquidérmica com a qual Brejnev 

“Alguns esquematismos 
e modelos rígidos 
vigente à época da 
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genérica, 
pois, qual já se observou, a ruptura do 
condomínio de poder entre os Estados 
Unidos da América e a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
ocorreu oito anos após o 
pronunciamento de Truman ao Senado 
norte-americano, o qual é tido, para 
fins de marcos, como o início formal da 
Guerra Fria. Em 1955, no esteio dos 
reveses engendrados pelo conflito na 
península coreana (1950-1953), 
Moscou e Washington passaram a 
operar um processo gradual de 
distensão, expandindo as bandas 
rígidas do condomínio de poder de 
1947-1955 para o modelo inacabado 
da coexistência pacífica, entre 1955 e 
1968. 

  
 O desgaste dos princípios e axiomas retores da 
Guerra Fria – ou, tout court, o início do desgaste – data do 
primeiro movimento de distensão operado pelas grandes 
potências, cujas razões se assentam, entre outras, na 
ascensão de Kruschev ao posto de Secretário-Geral do 
PCUS, na retórica ao estilo “ópera bufa” da Conferência de 
Bandung e nos primeiros sinais vigorosos de recuperação 
econômica da Europa Ocidental. Assim, a ordem que por 
oito anos foi estritamente bipolar, passava a ceder espaço 
ao surgimento de um novo “pólo” que, se não dispunha de 
trunfos políticos e militares, começava a exibir sua pujança 
econômica. Ademais, tanto Washington quanto Moscou 
passaram a adotar uma estratégia de “escape de pressão” 
baseada no confrontamento indireto, na redução das 
interferências em assuntos internos de terceiros países 
alheios às respectivas esferas de influência das duas 
superpotências e em uma ponderação e distância que 

contornou o levante democrático em 
Praga iconizaram os ápices de tensão da 
coexistência pacífica. Após 1968, a 
coexistência pacífica cederia lugar à 
détente, caracterizada pela aproximação 
dos Estados Unidos e da República Popular 
da China  (e, conseqüentemente, a 
admissão da China no clube das 
superpotências), pelo aprofundamento das 
diferenças sino-soviéticas, pelo início de 
um processo de negociação e concertação 
envolvendo os EUA e a URSS, pelo declínio 
quase que absoluto da ordem bipolar, 
pelos primeiros sinais de esgotamento do 
modelo econômico planificado, pelo 
declínio da URSS, pela rigidez da Doutrina 
Brejnev e pela relativa incapacidade da 
superpotências de tragar todas as 
querelas políticas e econômicas da 
sociedade internacional para seus 

respectivos bojos de influência. 
  

 As negociações com vistas à limitação de armas 
estratégicas (SALT-1 e SALT-2), a relativa indiferença das 
superpotências em relação à etapa derradeira do processo 
de descolonização africana (os retardatários da África 
portuguesa) e as atitudes restritivas e cautelosas de Moscou 
e Washington no Oriente Médio (Washington contendo 
Israel, Moscou contendo os egípcios) inauguraram uma nova 
fase, e, de certa forma, um novo padrão de negociação e 
relacionamento entre as superpotências.  
  

Tais padrões, porém, não triunfariam em definitivo 
– a eleição de Reagan e o re-acirramento das tensões Leste-
Oeste deram nova roupagem à Guerra Fria, e os anos 
oitenta ficaram sobremaneira parecidos com a primeira 
metade dos anos cinqüenta. A “aposta de blefe” de Reagan, 
ao anunciar a Iniciativa de Defesa Estratégica (a.k.a. 

Guerra Fria 
sucumbiram. A magna 
dúvida, porém, é se os 

elementos e fatores que 
integravam o sistema 

internacional da Guerra 
Fria sucumbiram, em 

absoluto, após queda do 
Muro de Berlim. Este 

artigo terá como mote 
discursivo a 

fundamentação de 
alguns argumentos 

favoráveis e contrários 
a tal premissa.” 
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“Guerra nas Estrelas”) e forçar os soviéticos a responderem 
à altura precipitou a agonia definitiva do modo de produção 
socialista, e a União Soviética se notabilizou como o Império 
que mais rapidamente ruiu e desmoronou em toda a 
História.  
  
Reminiscências 
  
 Qual ressaltado no intróito, alguns esquematismos 
e modelos rígidos vigente à época da Guerra Fria 
sucumbiram. A magna dúvida, porém, é se os elementos e 
fatores que integravam o sistema internacional da Guerra 
Fria sucumbiram, em absoluto, após queda do Muro de 
Berlim. Prossigamos com a argumentação. 
  

Se levarmos em conta o fato de que a principal 
herança da ordem pós-1945 foi a estruturação de 
mecanismos e instituições multilaterais e o ensejo, ainda 
que meramente teórico, de dispositivos de segurança 
coletiva, podemos dizer que as características que 
animaram o sistema internacional da Guerra Fria não 
desapareceram, e, ainda, ganharam novo ímpeto. A década 
de 1990 assistiu ao fortalecimento do papel das Nações 
Unidas e a uma onda, ainda que meramente passageira, de 
cooperação no âmbito da segurança coletiva, como 
demonstrado pela seqüência de consensos entre os 
membros permanentes no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas. Sem embargo, a intensificação da 
importância concedida ao diálogo, às prévias diplomáticas e 
à “diplomacia das conferências” representaram um novo 
elemento da “Nova Ordem Mundial” preconizada por George 
Bush [Sênior]. 
  

Mas os novos elementos e fatores não bastaram 
para descaracterizar a estrutura da Guerra Fria e fazer 
sucumbir seus principais axiomas. A ordem pós-1945 tinha 
uma configuração rígida, nítida e inconteste, de modo que a 
fundamentação de seus valores perduraram. Já o que se 
chama de “ordem pós-1989” tem uma configuração 
esparsa, opaca e ainda flexível aos ditames da súbita 
ascensão militar e estrategicamente unipolar dos Estados 
Unidos da América. Ademais, inúmeros elementos e “fatores 
de peso” presentes à época da Guerra Fria permanecem: a 
imprescindível relevância nuclear da Rússia, os preceitos 
morais (e por que não dizer?, racionais) que regem a 
“contenção nuclear” entre as potências atômicas, a paidéia 
politicamente orgiástica e sem lei da África sub-saárica e as 
tensões endêmicas entre judeus e árabes no Oriente Médio. 
Como se pode observar, os elementos e fatores sobre os 
quais se assentam os padrões de ordem do sistema 
internacional não são suprimidos pelo declínio parcial de 
uma das vigas que sustentam esta ordem. Mas por que 
“declínio parcial”? 
  

A derrocada da União Soviética representou o 
crepúsculo de um modelo e de uma elaborada concepção 
ideológica, bem como o fracasso do modo de produção 
socialista, baseado na planificação econômica e na 
estatização dos meios de produção. Assim, o declínio da 
União Soviética não representou, de forma alguma, o ocaso 
definitivo da Rússia, que permanece, em certa medida, 

como superpotência militar e locus de indizivelmente vastos 
recursos naturais e humanos, além de preservar a posição 
pivotal no xadrez geopolítico. Logo, o declínio parcial da 
Rússia – que tinha na União Soviética apenas uma de suas 
roupagens imperiais e expansionistas – não foram 
suficientes para sucumbir totalmente os elementos que 
caracterizaram a ordem mundial da Guerra Fria. 
  

Que se leve em conta, ainda, as dificuldades 
inerentes à ascensão de um único Estado à posição de 
superpotência hegemônica e solitária, papel ora 
desempenhado pelos Estados Unidos da América. Resta 
claro o fato de que Washington tem encontrado obstáculos 
de ordem logística, prática, operacional, cultural e 
econômica para exercer o primado de sua hegemonia, e, 
como ressaltam alguns autores da chamada “escola 
declinista”, o hegemon exercido pela América é na verdade 
um “fardo” para os norte-americanos, uma responsabilidade 
um tanto estóica e iconizada pelo papel messiânico e 
“civilizatório” dos Estados Unidos em relação ao mundo. 
  

Se há um elemento preponderante e 
fundamentalmente alterado após o soçobrar da ordem 
mundial da Guerra Fria, este diz respeito à mudança do 
papel da Europa na ordem mundial. Antigo cerne de tensões 
e teatro de operações por excelência de uma eventual 
guerra entre Estados Unidos e União Soviética, o Velho 
Mundo pós-1989 consolidou seu ingresso no paraíso pós-
histórico e afastou, em definitivo, os perigos catastróficos e 
o fantasma de divisões do Exército Vermelho marchando 
sobre Frankfurt e Paris, comunizando todo o Velho Mundo e 
fazendo da Europa Ocidental um mero hinterland da URSS. 
A Nova Europa, desmilitarizada e irrelevante no âmbito 
geoestratégico global, cedeu o podium ao Oriente Médio, e a 
pedra de toque do sistema internacional se mudou de 
Berlim para Jerusalém. O que, com efeito, não deixa de ser 
uma ironia, se levarmos em conta o fato de que o 
desenvolvimento das estruturas sobre as quais se assentam 
tanto a sociedade quanto o sistema internacional foram 
originariamente concebidas nas capitais e demais 
urbanidades do Velho Mundo. O que nos guia à conclusão de 
que, embora o mundo tenha, do ponto de vista político e 
estratégico, se “europeizado”, a Europa parece ter se 
“deseuropeizado”. 
  

Ao cabo, observa-se, com crescente interesse, a 
ascensão da China como – com o perdão da metáfora pobre 
– provável “herdeira do Kremlin” e a relativa re-
intensificação dos conflitos políticos no globo, de sorte que 
esta aurora de século substitui o discurso de economistas e 
financistas - que, na década de 1990, anunciavam o fim 
iminente do sistema de Estados - pelo retorno da primazia 
política e estratégica sobre os assuntos econômicos. A 
hipertrofia da importância geopolítico-estratégico-militar de 
um adversário à altura ou ao menos equiparável aos 
Estados Unidos servirão, assim, como a prova cabal de que 
os elementos, fatores, axiomas e padrões de ordem que 
animaram o sistema internacional da Guerra Fria não 
sucumbiram, mas arrefeceram em função de reveses 
circunstanciais e das já bem conhecidas convulsões da 
História. 
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MMeellhhoorr  pprreevveenniirr  qquuee  rreemmeeddiiaarr??  
 
 
BELO HORIZONTE 
 
 
IInnttrroodduuççããoo  
 

The United States has 
long maintained the option of 
preemptive actions to counter a 
sufficient threat to our national 
security. The greater the threat, 
the greater is the risk of 
inaction— and the more 
compelling the 
case for taking 

anticipatory 
action to defend 
ourselves, even 
if uncertainty 

remains as to the time and place 
of the enemy’s attack. To 
forestall or prevent such hostile 
acts by our adversaries, the 
United States will, if necessary, 
act preemptively.38 

 
 

Em setembro de 2002, o 
Governo Federal dos Estados Unidos da 
América lançou uma nova estratégia de 
segurança nacional (National Security 
Strategy), enfatizando os novos desafios 
trazidos pelo terrorismo global. O que foi 
então denominado “Doutrina Bush” gerou 
uma série de expectativas ao redor do 
mundo quanto à política externa dos 
EUA, notadamente devido à menção de dois termos: 
“armas de destruição em massa” e “preempção”. 
 
 Poucos meses depois, em 19 de março de 2003, a 
chamada “coalizão”, liderada pelos Estados Unidos da 
América, promove uma investida militar em território 
iraquiano, alegando que o governo de Saddam Hussein 
estava produzindo armas de destruição em massa – 
colocando, assim, uma ameaça à integridade do povo 
estadunidense. Além disso, o regime tirânico de Saddam 
seria danoso para o próprio povo iraquiano, fazendo-se 
mister sua derrubada. 
 
 Os dois pilares que justificaram, em parte, o 
ataque em território iraquiano não livraram os governos 
da coalizão, principalmente a administração Bush, de uma 
série de questionamentos acerca deste episódio do uso da 

                                                 
38 “The National Security Strategy of the United States of America”, capítulo 
V: “Prevent Our Enemies from Threatening Us, Our Allies, and Our Friends 
with Weapons of Mass Destruction”. 

força, tido para muitos como ilegítimo. As supostas 
armas de destruição em massa, que hoje parecem estar 
mais longe de serem achadas do que nas boas épocas 
de Hans Blix, são muito mais evidentes – e 
iminentemente perigosas para os EUA – nas mãos dos 
camaradas coreanos. O regime de governo, da mesma 
forma, toma proporções bizarras alhures – na forma de, 
por exemplo, uma guerra civil entre os partidários e os 
contrários a Charles Taylor. A Libéria é um caso 

contemporâneo patente de que 
atrocidades cometidas à população civil 
não são privilégio do extinto governo 
Baath, de Saddam. Aliás, a África como 
um todo tem sido mais sangrenta, nos 
últimos trinta ou quarenta anos, que o 
Oriente Médio em geral. Apesar de a 
mídia contribuir para a certeza de que o 
conflito entre judeus e palestinos vende, 
e continuará vendendo, mais. 
 
 Nessa empreitada no Oriente 
Médio, os Estados Unidos e seus aliados 
não só desrespeitaram a soberania 
nacional de um povo – evocando a idéia 
de auto-defesa, tanto individual quanto 
coletiva, de uma forma incompreensível 
para muitos – como também colocaram, 
para uma parte dos analistas 
internacionais, a ONU em descrédito. 
Entendendo a relevância de um 
tratamento aprofundado da questão dos 
“ataques preventivos”, ou da “auto-

defesa antecipatória”, este artigo pretende confrontar a 
Doutrina de Segurança Nacional dos Estados Unidos, 
tanto em sua redação quanto nos recentes atos por ela 
justificados, com a Carta da ONU e alguns preceitos do 
Direito Internacional. 
 
PPrreeeemmppççããoo  xx  pprreevveennççããoo  
 

Partirei, neste ensaio, da idéia de que os 
termos “preempção” e “prevenção” são sinônimos. 
Lawrence Freedman, em uma oportunidade, realiza uma 
meticulosa distinção entre ambos39; no entanto, na 
maioria dos textos acerca da Doutrina de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos, notadamente naqueles em 
português, não há tal diferenciação.  John Norton 
Moore, professor de Direito da Universidade de Virgínia 
e diretor do Center for National Security Law, trata a 
distinção como redundante. Já a advogada Juliette 

                                                 
39 Para mais detalhes sobre essa distinção, ver FREEDMAN, Lawrence. 
“Prevention, Not Preemption”. In: The Washington Quarterly, Spring 2003. 
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Kayyem enfatiza a tênue linha que, de modo geral, 
invalida a oposição entre os conceitos: “Todo o propósito 
da prevenção é bloquear ou limitar as possibilidades nas 
quais seus cidadãos estariam em risco. Essa idéia é muito 
semelhante à de preempção. A distinção, para mim, 
parece ser tão-somente semântica”40. 
 
 Trabalharei, portanto, com uma idéia de que o 
uso da força preventivo é todo aquele praticado por 
Estados que vise a desabilitar um outro Estado, seja 
através do desarmamento forçado, da troca de regime, da 
destruição de arsenais militares ou outros mecanismos 
que impeçam o desenvolvimento ou a consecução de uma 
“ameaça” à segurança do ator praticante. Vale lembrar 
que muito da contradição que envolve a questão do uso 
preventivo da força deve-se ao fato de que não há, no 
amplo leque de documentações e recursos providos pela 
ONU, um conceito estabelecido e consensual dos termos. 
 
OO  qquuee  aa  CCaarrttaa  tteemm  aa  ddiizzeerr::  oo  AArrttiiggoo  5511  
 

“Nada na presente Carta prejudicará o 
direito inerente de legítima defesa individual ou 
coletiva, no caso de ocorrer um ataque armado 
contra um membro das Nações Unidas, até que o 
Conselho de Segurança tenha tomado as medidas 
necessárias para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais.” 

 
Mesmo não contendo os termos “ataque 

preventivo” ou “ataque preemptivo” na Carta das Nações 
Unidas, as idéias atrás dos conceitos são bem delineadas, 
especialmente em um artigo: o Artigo 51, último do 
Capítulo VII da Carta, setor que lida basicamente com as 
agressões armadas e com o papel do Conselho de 
Segurança na promoção da paz. 
  

A partir deste artigo, fica claro que o único 
organismo capaz de julgar a possibilidade da recorrência 
individual ou coletiva à força ou agir militarmente em prol 
da manutenção da paz é o Conselho de Segurança da 
ONU. Não obstante, uma exceção é colocada para o caso 
da legítima defesa, seja ela individual ou coletiva, e ao 
qual recorrer cabe apenas aos Estados. A seguir, o texto 
da Carta é incisivo ao delinear os limites da legítima 
defesa, qual seja, no caso de um ataque armado contra 
um membro das Nações Unidas. 
 
 Isto posto, não seria de se esperar que, frente a 
uma redação direta como é a do Artigo 51, houvesse 
distorções na interpretação do que seria, então, legítima 
defesa. O passar do tempo, entretanto, mostrou que 
certas necessidades individuais dos Estados implicaram 
uma série de tentativas de se encontrar brechas no texto, 
de forma a justificar um ato de agressão a terceiros que a 
priori não se encaixariam nas exceções expressas pelo 
artigo. 

 

                                                 
40 MURDOCH, Stephen. “Preemptive War: Is it Legal?”, disponível em 
http://www.dcbar.org/for_lawyers/washington_lawyer/january_2003/war.cfm 

Uma delas foi a de tentar subverter o conceito 
do termo “ataque armado”. A medida mais dramática 
talvez tenha sido enquadrar os atos terroristas dentro 
do conceito de “ataque armado” proposto pela Carta. 
Alguns acadêmicos estadunidenses argumentam que o 
terrorismo estaria, na maioria das vezes, vinculado a 
um Estado – podendo ser considerado, portanto, um 
ataque armado contra um membro das Nações Unidas 
por parte de um outro membro, tornando passível de 
recorrência ao direito natural de legítima defesa. Duas 
falhas, entretanto, devem ser ressaltadas: a primeira 
diz respeito à vinculação necessária entre Estado e 
grupo terrorista, o que é falso, pois mesmo países como 
a Síria (um dos rogue states mais visados atualmente) 
já se declararam, oficialmente, parte da luta contra o 
terrorismo internacional. 
 
AArrmmaass  ddee  ddeessttrruuiiççããoo  eemm  mmaassssaa  ––  uummaa  aammeeaaççaa  àà  
ppaazz??  
 
 Desde os idos da Guerra Fria, é consenso entre 
a comunidade internacional que armas de destruição em 
massa41, sejam elas de natureza química, biológica ou 
nuclear, representam uma clara ameaça à paz. Mais 
ainda, não seria exagerado dizer que a primeira 
manifestação de uma ADM ocorreu pouco mais de um 
mês depois da assinatura, por parte de 50 países, da 
Carta de São Francisco – alguns meses antes, portanto, 
da criação oficial da ONU. 
 
 Felizmente, o bombardeio das cidades 
japonesas de Hiroshima e Nagasaki com armas 
nucleares, talvez um dos maiores atos marcados pela 
desproporcionalidade42, não abriu precedentes quanto à 
utilização de artefatos atômicos ao redor do planeta. 
Muito pelo contrário, o pavor e a destruição gerados 
pelo ato unilateral estadunidense, nos idos de 1945, 
coibiu a recorrência a esse tipo de ADM durante todo o 
período da Guerra Fria (momento em que toda uma 
idéia de “hecatombe nuclear” pairava sobre o imaginário 
das pessoas que vivenciaram o fim da Segunda Grande 
Guerra) até os dias de hoje. 
  

Ainda assim, o mundo não se viu livre da 
recorrência às ADMs desde então. Três episódios 
relativamente recentes são marcantes: o primeiro, 
envolvendo Estados-nação, ocorreu durante e logo após 
a guerra Irã-Iraque (1980-1988). Nos últimos anos da 
década de 80, a campanha do Anfal foi responsável pelo 
massacre da população curda iraquiana com armas 
químicas, notadamente os gases mostarda e sarin. 
Algumas fontes apontam para o assustador número de 
200.000 curdos mortos durante os 8 anos de guerra, 
principalmente no último ano de conflito. 
 

                                                 
41 Tratadas no artigo como ADMs. 
42 A questão da proporcionalidade é tratada no Caso Caroline, no século 
XIX, segundo o qual “(...) the act,justified by the necessity of self-defense, 
must be limited by that necessity,and kept clearly within it.”. Para mais 
detalhes, ver AREND, Anthony Clark. “International Law and Preemptive 
Use of Military Force”. In: The Washington Quarterly, Spring 2003. 
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 Um outro episódio que se tornou famoso foi o 
infeliz ataque com gás sarin ao metrô de Tóquio, em 
março de 1995, por uma seita religiosa. Apesar de ter 
causado algumas mortes, o ataque tido como terrorista 
não foi capaz de indicar, de forma realista, a alcance de 
destruição daquela arma química, uma vez que os meios 
de difusão não foram devidamente calculados. 
 
 Houve também, logo após os eventos de 11 de 
setembro, uma série de atentados em território dos EUA 
com a arma bacteriológica antraz, disseminada por meio 
de correspondências comuns. Tais atentados, apesar da 
pequena extensão de seu alcance em números de mortes, 
causou instabilidade e pânico na população estadunidense 
por vários meses, agravando o sentimento de insegurança 
gerado pelo ataque às torres gêmeas. Estima-se que 
grandes porções de antraz, caso disseminadas por meio 
de pulverizações em grandes cidades, são capazes de 
causar milhões de mortes em pouco tempo. 
 
 A recorrência às ADMs, portanto, está longe de 
ser uma “nova ameaça”, ou um “novo desafio”, como é 
colocado no capítulo V da Doutrina de Segurança Nacional 
dos EUA. A idéia da contenção, uma das grandes fases da 
Guerra Fria, era baseada no controle – via equilíbrio de 
forças – das armas nucleares entre a União Soviética e os 
Estados Unidos. Índia e Paquistão, em sua própria corrida 
armamentista regional, acabam forçando um sistema de 
auto-contenção em moldes semelhantes aos da Guerra 
Fria. E excetuando-se o descabido “xeque-mate” dos 
Estados Unidos sobre o Japão, há 58 anos, não se sabe ao 
certo a amplitude dos efeitos destrutivos de um arsenal 
nuclear mais recente. Da mesma forma, não se sabem ao 
certo os estragos reais de uma pulverização de VX sobre 
uma determinada população ou a disseminação de 
agentes bacteriológicos em um curso d’água. Não seria 
exagero classificar a questão das ADM, portanto, 
diferentemente de uma novo desafio (como propõem os 
EUA como forma de justificar sua política atual), uma 
ameaça latente. 
 
 Há um sentido, no entanto, que nos leva a 
questionar a condição de latência. De fato, há uma clara 
diferença entre a recorrência de ADM por parte de 
Estados, soberanos e minimamente responsáveis por um 
papel específico no cenário internacional, e a utilização 
das mesmas pelos chamados “grupos terroristas”. 
Retomando o foco principal do texto, há de se lembrar 
que a proposta estadunidense de ação preventiva é 
direcionada a Estados e não (por motivos evidentes) a 
terroristas ou grupos que pratiquem o terrorismo ao redor 
do planeta. 
  
DDoouuttrriinnaa  ddee  SSeegguurraannççaa  NNaacciioonnaall  ddooss  EEUUAA  xx  DDiirreeiittoo  
IInntteerrnnaacciioonnaall  
 
 Ao fim e ao cabo, é natural que se trace um 
paralelo entre a estratégia de segurança nacional dos 
Estados Unidos e um dos grandes instrumentos do Direito 
Internacional contemporâneo, a Carta da ONU. 
Retomando os argumentos colocados anteriormente, 

deparamo-nos com duas diferentes realidades: a visão 
estadunidense, expressa por meio da chamada 
“Doutrina Bush”, a partir da qual ataques preventivos a 
Estados seriam perfeitamente justificáveis frente às 
novas ameaças colocadas ao mundo desde o 11 de 
Setembro, quais sejam, o terrorismo internacional e as 
armas de destruição em massa. 
  
 Por outro lado, temos as Nações Unidas, que 
talvez sejam o maior bastião do multilateralismo atual. 
O Artigo 51 da Carta é bem claro ao limitar a 
possibilidade de legítima defesa por parte de um 
Estado, seja ela individual ou coletiva, caso ocorra um 
ataque armado por parte de outro Estado que coloque 
em risco a integridade do primeiro. O propósito geral do 
documento fundacional da ONU é, inclusive, limitar 
drasticamente as possibilidades de recorrência ao uso 
da força por parte dos Estados, salvo numa situação de 
legítima defesa (salvaguardada pelo já mencionado 
Artigo 51) ou frente a uma prévia aprovação do 
Conselho de Segurança para que a força seja utilizada 
como meio legítimo de ação. 
 
 A Carta da ONU desenha uma realidade, 
portanto, em que o uso da força como legítima defesa é 
restrito a um ataque armado por parte de Estados. 
Vislumbrar o terrorismo como uma modalidade de 
ataque armado pode ser perigoso e irreal, conforme já 
se argumentou ao longo deste ensaio. Da mesma 
forma, com a emergência de novos atores no cenário 
internacional, a própria recorrência a armas de 
destruição em massa deixou de ser privilégio de 
Estados, mesmo daqueles tidos como párias numa 
concepção maniqueísta do mundo. A National Security 
Strategy, lançada pelo governo estadunidense há um 
ano, seria, dessa forma, ilegal a partir do momento em 
que tomamos a Carta das Nações Unidas como 
mecanismo fundamental do Direito Internacional. 
 
Jogo das Éticas 

 
 Uma das explicações para tal atitude da 
administração Bush reside no fato de que os Estados 
Unidos da América, parafraseando Fernando Henrique 
Cardoso, são o novo hegemon – unilateralistas na ação, 
mesmo que universalistas nos propósitos43. Seguindo 
uma linha semelhante de raciocínio em cima dessa 
dualidade, o português António Fidalgo aponta para o 
perigo de cinismo decorrente da distinção entre duas 
éticas: a da convicção (ética de foro individual) e a da 
responsabilidade (ética profissional), que não são a 
priori termos opostos na lógica weberiana. 
 
 A ética da convicção seria o guia dos Estados 
Unidos no sentido de proporcionar ao mundo um 
ambiente ideal (sob os padrões americanos), pautado 
pelo livre comércio, pelo consumismo e pela cultura de 

                                                 
43 CARDOSO, Fernando Henrique. “Nova Agenda”. In: O Estado de São 
Paulo, 3 de agosto de 2003. Disponível em 
http://www.estado.estadao.com.br/jornal/03/08/03/news202.html. 
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massas, não descartando os preceitos do Direito 
Internacional e da Carta da ONU. A nação estadunidense 
teria como missão, portanto, criar uma ordem mundial 
liberal, a despeito de outras formas de condução político-
econômicas que haja. A ética da responsabilidade, por 
outro lado, incorporada na raison d’état, levaria os EUA a 
santificar meios reprováveis em si, como as ações 
preventivas o são, em nome de um fim maior, que se 
traduz pelo paradoxo de se produzir a paz por meio da 
guerra. 
 
 Retomando Weber, este deixa bem claro que “a 
ética de responsabilidade e a ética de convicção não são 
termos absolutamente opostos, mas sim elementos 
complementares que devem concorrer para formar o 
homem autêntico”44. O que acontece, no caso dos EUA, é 
que a ótica norte-americana faz com que as éticas da 
convicção e da responsabilidade se confundam em um 
determinado ponto. Para a administração de George W. 
Bush, a responsabilidade dos Estados Unidos para com o 
mundo depende, em última instância, da garantia de 
segurança e meios de ação por parte dos primeiros. E a 
Doutrina de Segurança Nacional, no limite, reflete esse 
sentimento estadunidense, sendo tanto uma justificativa 
para exercer todo o poder unilateral “pelo bem universal” 
como também sendo justificada pela ética da 
responsabilidade daquele povo. Num mundo onde as 
éticas entram em choque, o dever prevalece – e, pelo 
visto, não parece haver ilegalidade que vá convencê-los 
do contrário. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 WEBER, Max. O Cientista e o Político. Lisboa: Presença, p. 97 
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ZZaarriinnaa  BBhhiimmjjii  
  

PPoorr  LLuuiizz  FFeellddmmaann  
 
 
BELO HORIZONTE 
 

 
 

A história recente de Uganda e algumas 
características da arte visual contemporânea podem ser 
analisadas através da obra da artista Zarina Bhimji. Em 
particular, o filme que produziu para a Documenta 11, 
famosa e refinada exposição da produção artística atual 
que ocorre a cada quatro anos na cidade alemã de 
Kassel, permite uma reflexão sobre os acontecimentos 
políticos no país da artista, bem como uma 
compreensão dos limites de interação entre as artes 
plásticas e a política. 

 
Descendente de asiáticos, nascida em 1963 na 

cidade de Mbarara, próxima à fronteira com Ruanda, 
Bhimji e sua família foram obrigadas a sair do país 
quando, em 9 de agosto de 1972, o General Idi Amin 
Dada, então Presidente de Uganda, revogou através de 
um decreto presidencial a permissão de moradia e os 
certificados de residência de todos os ugandenses de 
origem asiática do país. 

 
Morando em Londres desde então, logo aos 

vinte e quatro anos a artista participou de sua primeira 
exposição coletiva, tendo desenvolvido um trabalho 
relacionado à perda e à dor. Usou sua obra como meio 
de questionamento da volatilidade que marca o 
conhecimento de acontecimentos pretéritos, atentando 
para a impossibilidade de se definir com exatidão “o que 
aconteceu”. Seu trabalho explora a susceptibilidade da 
memória, com o tempo, após a eliminação e o 
extermínio, retratando cenários, ora paisagens 
justificando a opinião de Sir Winston Churchill sobre ser 
Uganda a pérola da África, ora sombriamente 
reconstruindo os lugares que marcam, de uma maneira 
ou de outra, os macabros anos de repressão e conflitos 
civis. Cemitérios, casas abandonadas, o quartel de 
Makindye, centros de polícia, prisões, o aeroporto de 
Entebbe.   

 
  Em um sentido próximo ao da obra de George 
Orwell, Bhimji explora a história de Uganda em seu 
filme intitulado “Out of Blue”, como um Grande Irmão 
que observa e registra todos os estragos, danos, 
marcas, progressos e mudanças do país. Por quais 
razões teria o povo ugandense que observar tão cruéis 
desdobramentos desde sua independência? Como diz a 
expressão em inglês, teria todo o horror subseqüente 
acontecido “out of the blue”? Esta sendo uma pergunta 

de relevo no contexto de Uganda, é necessária a 
análise da progressão histórica do país. A partir de 
sua independência em relação ao Reino Unido, em 
1962, Apolo Milton Obote se tornou o primeiro-
ministro do país, com o cargo de chefe de Estado 
em mãos de um representante de uma das 
principais tribos do país, os Baganda.  

Preocupado em manter a unidade nacional, 
Obote tentou costurar alianças com os diversos 
grupos do país, mas seus esforços centralizadores 
acabaram criando um grande conglomerado de 
divergentes, posto que, em um país que não lutou 
por sua independência, e sim que a recebeu como 
resultado de um planejamento estratégico inglês, 
diversos interesses conflitavam entre tribos pouco 
unidas por um sentimento de nação e agora 
interessadas em exercer pleno poder. 

 
Idi Amin Dada, nascido por volta de 1925 

na região Noroeste de Uganda, próximo à fronteira 
com Sudão e  Congo, era filho de pais camponeses 
com alguma instrução muçulmana. Faleceu 
recentemente, na Arábia Saudita. Foi integrado ao 
exército colonial britânico como cozinheiro em 
1946, e gradualmente subiu nas hierarquia à 
medida que os comandantes ingleses o entenderam 
como um bom comandante e possivelmente aliado. 
Acabou atingindo o posto de effendi, mais alta 
patente de um nativo naquele exército. Semi-
analfabeto, rude em modos e campeão de boxe no 
exército, Amin era dotado de excelente capacidade 
de domínio e manipulação, o que lhe valeu a 
confiança de Obote no governo pós-independência.  

 
Mas a participação do exército ugandense 

no conflito no vizinho Congo foi motivo de suspeita 
devido aos rumores do emprego de práticas de 
execução e pilhagem cometidas pelas tropas do 
governo, comandadas pelo General Amin, 
amplamente influente e poderoso no exército e 
engajado em negócios escusos com rebeldes e 
governos da região. As divergências internas 
tiveram papel fundamental na configuração da 
tensa atmosfera do fim dos anos sessenta no país, 
quando diversas tentativas de assassinato foram 
dirigidas contra Milton Obote. Este concentrou em si 
os poderes de decisão e sua “Special Force Unit” se 
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preocupou em neutralizar opositores. Ainda assim, com 
a morte de seus aliados e com o ambiente inseguro, 
Obote acabou se voltando contra Amin, colocado em 
prisão domiciliar em 1970, enquanto o governo 
investigava as contas de seu comando do exército e 
também seus vínculos com rebeldes do Sudão, cujo 
governo era apoiado por Obote.  

 
Por ocasião da viagem de Obote para a 

Cingapura, em 1971, o General Amin conseguiu 
concretizar um golpe de Estado e chegar ao poder, 
iniciando quase imediatamente execuções de partidários 
de Obote. Se, em um primeiro momento, páginas da 
mídia ocidental enfatizaram a nova esperança para 
Uganda, em breve Amin se mostrou um ditador de 
maneiras pouco sutis e atitudes grotescas. Quando 
Israel cortou o suprimento de armas para o governo 
ugandense, suspeitando de seu uso em atividades 
certamente distantes das Convenções de Genebra, o 
General Amin, além de discursar sobre as glórias de 
Adolf Hitler, se voltou para a ajuda líbia. Financiado pelo 
regime de Qaddafi, hostilizando crescentemente os 
vizinhos africanos e países como a Inglaterra e os 
Estados Unidos da América, o governo de Uganda se 
isolou da comunidade internacional, sistematicamente 
reprimiu seu povo,  e arruinou a economia do país e o 
futuro da nação.  

 
Alegando se basear em um sonho, no qual Deus 

teria surgido dizendo que os estrangeiros destruiriam 
Uganda, em nove de agosto de 1972 o General Amin 
decretou a expulsão, no limite de três meses, de todos 
os estrangeiros do país. Zarina Bhimji foi uma das 
mulheres asiáticas que buscaram refúgio na Inglaterra, 
e entre essa época e sua volta para filmar “Out of Blue”, 
muito aconteceria. Quando, em 1979, o governo de 
Uganda decidiu invadir a vizinha Tanzânia, alegando 
caçar rebeldes além fronteiras, operação na qual teve 
apoio de tropas da Líbia, o exército não foi capaz de 
conter uma contra-ofensiva da Tanzânia aliada a 
exilados ugandenses, e Kampala, capital de Uganda, foi 
tomada em abril de 1979. Enquanto Idi Amin buscava 
refúgio na Líbia, Iraque e, finalmente, na Arábia 
Saudita, uma sucessão de governos continuou a 
assombrar Uganda,  à medida que, através de golpes de 
Estado, líderes rebeldes tomavam o poder. Apolo Milton 
Obote ressurgiu no plano político e no final de 1980 foi 
eleito presidente.   

 
Mais cinco anos de governo militar de Obote 

foram catastróficos para o país, quando ainda mais 
mortes aconteceram devido à igualmente brutal 
repressão. Desta vez Obote não tencionava permitir que 
de dentro do governo viesse o germe de sua destruição. 
O que acabou por acontecer, em 1985, com um bem-
sucedido golpe do exército contra o presidente.  Após 
um breve governo militar, em 1986 o líder rebelde 
Yoweri Museveni assumiu a presidência, defendendo 
que esta nova troca não haveria de ser uma mera troca 
de guardas no governo, tendo publicado um programa 
de reconstrução do país. Desde então, com a 

indispensável ajuda da comunidade internacional, o 
país tem se esforçado em sua reconstrução, ainda 
que governado até hoje por Museveni, através de 
estruturas como o partido único, sobre a sombra da 
AIDS e com problemas de conflitos internos em 
áreas no Norte, além de ser sensível aos 
desdobramentos políticos na República Democrática 
do Congo, atualmente conturbados.  

 
Na perspectiva histórica, repetiu-se 

algumas vezes a cena de um novo presidente que, 
dominando Kampala, era logo saudado como, 
literalmente, salvador da pátria. A sucessão destes 
acontecimentos consolidou, além de tudo, uma 
crença partida do povo de Uganda em seu governo, 
e o projeto de identidade nacional ainda menos 
valorizado. É óbvio que não se pode entender o 
tempo de Idi Amin como o único dos governos 
deploráveis em Uganda, até porque se estima que 
mais pessoas morreram com a perseguição a 
“subversivos” no segundo governo de Obote do que 
no tempo do General Amin. Mas deve-se admitir 
que Uganda e o mundo viram, entre 1971 e 1979, 
uma das mais nefastas manifestações de governo 
na História. 

 
O plano de forçada (ainda que incerta) 

integração do islamismo aos quadros oficiais 
durante este tempo, como meio de garantir a 
cooperação saudita e líbia, o apoio ao terrorismo 
internacional, evidenciado com o pouso oferecido ao 
avião da Air France sequestrado por militantes 
palestinos em 1976, o brain drain que seguiu as 
desvairadas execuções e exílios forçados, o 
distanciamento dos países africanos e a antipatia 
internacional são marcas conquistadas pela política 
de Idi Amin enquanto líder de Uganda, em cujo 
governo misturava elementos das mais diversas 
tiranias mundiais com um estilo e ideologias 
particulares. O esplendor, na África, de um governo 
negro, que submetia os eventuais brancos às mais 
diversas humilhações, que rejeitava estrangeiros e 
que massacrava o povo, foi um motivo de singular 
satisfação do general. 

 
“Out of the blue” ou não? Qual o limite de 

barbárie, como se vê o passado, como se pensa o 
presente e o que esperar do futuro? 
 
 “I have chosen to give historical facts as a 
background to my photographs and my first film 
because for me, at present, in this work, history 
serves the present. What is not recorded does not 
exist”45, diz Bhimji, ao citar trechos de revistas e 
jornais cobrindo os anos de Idi Amin.      
  
 Utilizando como suporte de sua obra 
fotografias e vídeo, Bhimji constrói sua obra “Out of 

                                                 
45 BHIMJI, Zarina, Documenta11 - Platform5: Exhibition, Hatje 
Cantz,  p.552 
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Blue”, com o toque pessoal de quem é sujeito dos 
acontecimentos e com a  serenidade de quem aprendeu 
a conviver com fatos. Em seus contrastes 
paisagem/cenários, a artista confecciona uma viagem 
por Uganda e por sua história. Uma reconstrução, em 
breves minutos, de um tempo de alegrias e sofrimento, 
conferindo um interessante caráter à obra cuja 
temática, em pouco tempo, desfaz uma diferença de 
trinta anos e transporta o espectador para as celas de 
prisão com sangue impregnado nas paredes e para as 
antigas casas abandonadas de estrangeiros. 
 
 É válida, não obstante, a observação de que 
tudo se dá sob a perspectiva de uma exilada, 
transparecendo, portanto, o sentimento característico 
de “paraíso implodido”. Como defende outra artista 

exilada de Uganda, Yasmin Alibhai-Brown, se por 
um lado a história de Uganda é marcada por 
tristeza, é importante a consciência de que pensar 
ou esperar que para sempre o exílio de asiáticos 
será um obstáculo para a renascente nação é inútil, 
e que, na verdade, a nova vida dos exilados e dos 
sobreviventes em Uganda é um novo tipo de 
liberdade.  
 
 Transmitindo através da arte uma 
mensagem política e pessoal, avaliando o que 
restou de seu antigo país, ZARINA BHIMJI 
sinaliza, e sinalizando, com a própria existência de 
sua obra, uma possibilidade talvez promissora para 
ofuturo. 
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Por Carlos Frederico Gama 

 
 

1598: O Edito de Nantes, promulgado pelo rei francês Henrique IV em 13 de abril desse ano, concedeu, ainda 
que de maneira limitada, direitos religiosos, civis e políticos aos protestantes da França, os huguenotes, que vinham 
sendo duramente reprimidos pelas autoridades seculares e eclesiásticas daquele país, primeiro Estado europeu a 
adotar o Catolicismo como religião oficial (processo que remonta à conversão do rei Clóvis, em 496). O Edito de 
Nantes fez da Igreja Católica a igreja oficial, com seus antigos direitos, propriedades e rendimentos. Aos huguenotes, 
cerca de 15% da população, foram conferidos direitos religiosos de culto em muitas áreas, exceto num raio de 30 km 
ao redor de Paris; direitos civis, tais como seus próprios tribunais e elegibilidade para cargos públicos, bem como 
direitos políticos, inclusive 200 locais fortificados (entre os quais La Rochelle e Montpellier). 
 
 

Antecedentes: A unidade político-religiosa da Europa medieval havia sido lentamente esfacelada, no 
correr dos séculos (processo que a emergência do Capitalismo corta transversalmente). Politicamente, com a 
emergência dos Estados-nação (Portugal no século XIII, França e Inglaterra entre os séculos XIV e XV etc.), 
culminando com uma série de conflitos opondo as “duas cabeças” da “Res publica Christiana” – a Papa e o Imperador 
do Sacro Império Romano-Germânico – aos recém-surgidos “soberanos” locais, bem como querelas entre o Papado e o 
Sacro Império. O surgimento dos Estados nacionais absolutos entre os séculos XV e XVI levou à cunhagem da famosa 
máxima “um rei, um território, uma religião”. No campo religioso, à parte as intermitentes ‘heresias’, tiveram lugar o 
Grande Cisma do Ocidente (1081, surgimento da Igreja Ortodoxa) e a Reforma (1513, Promulgação das 95 Teses de 
Wittenberg por Lutero, dentre outros acontecimentos). A queda dos dois “pilares” da unidade político-religiosa da 
Europa tornou-se patente quando o continente é tomado por revoltas religiosas de todos os matizes, no século XVI. A 
liberdade religiosa, nesse momento, ascende ao patamar primaz da política continental. Têm lugar eventos hediondos 
como o “Massacre de São Bartolomeu”, de 24 de Agosto de 1572, quando milhares de protestantes foram 
sistematicamente exterminados por toda Paris, a mando da rainha Catarina de Médicis (evento que, nos dias que 
correm, certamente mereceria a denominação genocídio). A ascensão fulgurante dos protestantes em nações como as 
Repúblicas Unidas (Países-Baixos), implicando consideráveis mudanças no “mapa do poder” europeu, bem como a 
instabilidade interna que ameaçava por em risco a própria existência do regime monárquico, motivaram a Coroa 
francesa a fazer concessões inéditas, de conseqüências não-desprezíveis no futuro, especialmente no campo dos 
Direitos Humanos. 
 
 

Desdobramentos: O Edito – tido pelo Papado à época como “inconcebível, por conceder liberdade 
de consciência a todos, a pior coisa do mundo”, expressou a convicção, rara naquela época, de que a aceitação da 
diversidade religiosa era necessária para a preservação da paz. Ele, em que pesem suas imperfeições, pôs fim às 
guerras religiosas na França (sobrevivendo mesmo à iniciativa do “Rei-Sol” Luis XIV, que o revogou em 1685) e, 
mesmo não tendo sido capaz de impedir que o elemento religioso motivasse a eclosão, no século XVII, da Guerra dos 
30 Anos (cujo fechar de cortinas – a Conferência de Westfália de 1648 – marcou o início de um verdadeiro “sistema de 
Estados soberanos” em solo europeu), teve influência decisiva no pós-guerra, quando medidas similares foram 
adotadas pelos Estados do continente, conduzindo ao cabo ao fim do “problema religioso” em solo europeu. No século 
XX, em documentos como a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os acordos de 
Genebra (direitos religiosos em época de conflito armado), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a 
Convenção Européia sobre os Direitos do Homem e Convenções da UNESCO, a liberdade religiosa passou a ser tratada 
como um direito humano universal – fruto derradeiro e aperfeiçoado das sementes lançadas no turbulento 1598. 
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AA  HHiissttoorryy  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  
RReellaattiioonnss  TThheeoorryy 
 
 
 
Por Lindolpho Cademartori e Ironildes Bueno46 
 
 
 
 

A obra A History of International Relations Theory, da lavra de Torbjorn L. Knutsen, tem como 
fundamento introdutório a negação do postulado comum de que não há tradição teórica das Relações 
Internacionais. Prossegue o autor sustentando a distinção entre o estudo teórico das Relações Internacionais e da 
teoria política, ao mesmo tempo em que exalta o caráter esclarecedor das construções teóricos e delineia o 
desenvolvimento acadêmico das Relações Internacionais na aurora do século XX. Qual observado pelo autor, o 
feito de maior relevância para o estudo das Relações Internacionais foi o engendramento de uma “nova ênfase, 
[um] alto perfil popular, [uma] nova auto-consciência, uma missão e uma nova direção de desenvolvimento” 
(Knutsen, p. 2) à pesquisa acadêmica das relações inter-estatais e seu impacto sobre os homens de Estado e 
scholars. 
  
 A especulação acerca das relações entre os Estados pode ser primeiramente vislumbrada na tradição da 
teoria política, de modo que as construções teóricas das Relações Internacionais, ainda que falhas, são emuladas 
da Ciência Política e têm como foco precípuo de análise a teia de interações urdida entre os Estados soberanos. 
Um outro aspecto reputado como de importância é a delimitação do estudo proposto no tempo e no espaço. 
Convém analisar a evolução de tal estudo, bem como suas unidades constituintes e suas propriedades 
características, de forma a proceder com um acompanhamento evolutivo coerente. 
  
 Como procedimento metodológico, o autor reduz as fontes, por considerar que tal procedimento: a) 
contribui para uma melhor definição do tópico de investigação (a interação entre Estados soberanos); b) 
proporciona uma delimitação espacial e temporal do estudo (a partir da Europa e do século XVI). Isso faz com que 
o Estado seja o objeto primário, e a soberania o conceito principal. Knutsen opera com o clássico conceito de 
Estado proposto por Hedley Bull; já por soberania, compreende-se “a fonte primeira de autoridade legítima sobre 
o Estado”. 
  
 A natureza das Relações Internacionais envolve aspectos singulares e particularismos disciplinares, vez 
que sua mais marcante característica é a de que a participação na sociedade internacional é compulsória, e não 
passível de escolha (Carr, 1964, p. 95). Conviria mencionar, ainda, a ausência de autoridade legítima e supra-
estatal no âmbito da sociedade internacional, o que conduz a uma argumentação mais criteriosa a respeito da 
natureza não só das Relações Internacionais, mas das construções teóricas das Relações Internacionais. Em se 
tratando destas, é possível distinguir duas fases de desenvolvimento. A primeira alberga o desenvolvimento e a 
estruturação dos conceitos basilares, sendo que seu contexto histórico encontra grande coincidência com o que o 
autor cognomina de “o longo século XVI”; a segunda fase tange à análise de tais conceitos e à sua aplicação às 
estruturas contextuais. 
  
 Ainda que outros autores tenham procurado desenvolver visões alternativas, em que a interação 
internacional não se dá nos termos de relações entre Estados, o autor sustenta que  
  
 “ These basic visions of interstate interaction were largely maintained in subsequent centuries. However, 
they were restated in various contexts and coloured by the intellectual outlook of different epochs. Seventeenth-
century speculations were built around a basic, mechanical view of human society – reflected most typically in the 
traditional balance-of-power arguments of the age. Eighteenth-century theories were marked by a pervasive vision 

                                                 
46 Lindolpho e Ironildes resenham a seguinte obra:  KNUTSEN, Torbjorn L. A History of International Relations Theory. 
Manchester and New York: Manchester University Press, 1997. 
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of the self-equilibrating properties of human interaction. Nineteenth-century speculations were dominated by 
images of  ‘progress’ and ‘evolution.”  (p. 5) 
  
 Assim, quando da emergência do estudo das Relações Internacionais enquanto disciplina acadêmica – no 
imediato pós-Primeira Guerra Mundial -, a metodologia de estudo e análise era, nas palavras do próprio Knutsen, 
“dominada pela mobília mental das teorias do século XIX”. Dispomos, portanto, das ferramentas de orientação 
necessárias à nossa condução através da argumentação do autor, que enfatiza ser o propósito de seu estudo a 
identificação – bem como a relativa compreensão – dos padrões de interação e dos princípios gerais da teoria das 
Relações Internacionais, com o propósito de explicar os eventos passados e prever os futuros.  
  
 Finda a introdução, prossegue o autor com uma análise sucinta do que ele denomina intermezzo, 
compreendendo os séculos XVII, XVIII e XIX, período em que se opera a evolução histórica e as alterações de 
padrões na sociedade internacional em que se apresentam o Iluminismo e três distintas ideologias (o Liberalismo, 
o Radicalismo e o Conservadorismo), as quais, no século XIX, sofrem a atuação de quatro forças intelectuais: o 
Nacionalismo, o Industrialismo, o Imperialismo e o Darwinismo. 
  
 Cada um dos três séculos que integram o intermezzo entre o século XVI e o século XX no espectro das 
Relações Internacionais foi caracterizado por um tema. A Revolução Científica do século XVII deu luz a temas 
modernos, de modo que o século XVIII introduziu uma nova confiança nos padrões de simetria do Universo e nas 
propriedades auto-reguladoras do conjunto de ações humanas; de sua feita, o século XIX foi responsável pelo 
desenvolvimento de uma preocupação arraigada para com a História e o progresso da humanidade. A cada um 
desses temas é atribuído um pensador: Hobbes, Rousseau e Hegel, respectivamente. 
  
 O capítulo seguinte propicia ao autor a oportunidade de tecer uma análise da política internacional do 
entre-guerras, observando que a principal conseqüência da Grande Guerra, no âmbito teórico, foi a de gerar a 
evolução de uma nova disciplina acadêmica dedicada à compreensão dos fenômenos das Relações Internacionais. 
Como bem coloca o autor, o surgimento do estudo acadêmico das Relações Internacionais foi marcado pelo caráter 
eminentemente ocidentalista das análises, instrumentalizadas pelos “vencedores” da Grande Guerra e 
impregnadas de um legalismo liberal exultante, simultâneo a um desprezo explícito à Realpolitik pré-1914 e às 
novas e ainda incipientes abordagens comunista e fascista. A disciplina adotou uma visão estreita, liberal e eivada 
de considerações jurisdicistas, e desenvolveu-se concomitantemente ao surgimento de novas ameaças à paz e à 
ordem que grassavam no Velho Mundo. Todavia, ela não estava devidamente preparada para lidar com tais 
ameaças. 
  
 Knutsen ressalta o fato de que, à época da “infância” da disciplina das Relações Internacionais, os 
conteúdos dos cursos eram esparsos e desvinculados da realidade que gradativamente se estruturava, 
exteriorizando uma visão extremamente wilsoniana da política global e sempre ensejando resistências para com a 
análise e adoção de outras perspectivas que não as liberais-legalistas. 
  
 Importa lembrar, porém, que a nova disciplina era um fenômeno atlântico, infundido dos ideários 
iluministas e desejoso de se livrar das amarras conservadoras do Ancien Régime. A infância das Relações 
Internacionais enquanto disciplina acadêmica denotou o desenvolvimento de uma disciplina extremamente liberal 
e em concórdia com os postulados iluministas. Entretanto, a ineficiência do “liberalismo teórico” e dos dispositivos 
utópicos de que dispunha a disciplina, quando confrontados com a realidade prática da política do poder, permitiu 
o surgimento de novas vertentes e abordagens das Relações Internacionais no entre-guerras. 
  
 A mais importante das abordagens “alternativas” concerne à antiga doutrina da Realpolitik, cuja 
estruturação definitiva havia sido lograda com base nos mecanismos de concertação de Viena (1815). A 
expressão-maior da Realpolitik no entre-guerras era desempenhada por estadistas conservadores, muito ocupados 
para se dedicarem a debates acadêmicos e pouco inclinados a desenvolverem abstrações teóricas. Outras 
importantes abordagens são atinentes ao fascismo e ao comunismo, sendo que o primeiro, de acordo com o autor, 
resguarda algumas semelhanças com a Realpolitik, e o segundo com o liberalismo universalista. Sendo lícito, 
assim, elencar quatro correntes fundamentais das Relações Internacionais do entre-guerras (ainda que, nos dez 
anos iniciais, 1919-1929, o liberalismo wilsoniano tinha tido preponderância quase absoluta): o Liberalismo, o 
Conservadorismo, o Fascismo e o Comunismo. 
  
 Knutsen se propõe a vincular cada uma das abordagens das relações internacionais a uma figura histórica 
(ou, com mais propriedade, a um estadista), compondo binômios compreensíveis em que a figura de Woodrow 
Wilson é associada à utopia liberal, a de Winston Churchill ao realismo da Realpolitik, a de Lênin ao comunismo 
revolucionário e as de Mussolini e Hitler ao nazi-fascismo anti-intelectual. É interessante observar tal aspecto em 
virtude de a atitude permitir uma compreensão da metodologia do autor, suas idiossincrasias e sua maneira de 
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dispor os fatos através de uma narrativa que permeia elementos teóricos (as abordagens) e fatos e figuras 
históricas (os estadistas). 
  
 A partir da supressão absoluta da abordagem nazi-fascista e da relativa marginalização e estrita 
setorização da abordagem comunista, operou-se uma bipolaridade  teórica entre os idealistas e os realistas. Ao 
término da II Guerra Mundial, os estudos das Relações Internacionais assentou bases mais sólidas e diversas, 
ampliando o amálgama de abordagens e estabelecendo uma tróica de correntes. Deve-se computar, sem 
embargo, a emergência do Terceiro Mundo e o “empréstimo” (ou emulação) que os teóricos dos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento fizeram dos cânones ocidentais das Relações Internacionais. 
  
 Ato contínuo, Knutsen apresenta, secundando uma percepção comum na década de 1970, os três 
paradigmas básicos das Relações Internacionais. Importa analisá-los: 
  

1) O paradigma Realista – o Realismo aborda as Relações Internacionais como um cerne em que o ator 
primário é representado pelo Estado (que é também unitário), de modo que a ausência de uma 
autoridade supra-estatal e os interesses divergentes entre os Estados propiciam mote a uma 
percepção da dinâmica internacional em termos de conflitos entre os Estados; 

  
2) O paradigma Racionalista – o Racionalismo compreende o Estado não como um ator unitário, mas 

como um agregado de sistemas interdependentes composto de “uma miríade de partes menores” (p. 
253). Pode haver, portanto, uma desagregação de tais partes, um reducionismo fatoral e uma análise 
separada de cada uma das partes; 

  
3) O paradigma Revolucionista – o Revolucionismo não vislumbra o Estado sequer como um ator sólido 

de formação unitária, mas como uma representação estrutural das classes dominantes e da supressão 
do estrato proletário. A abordagem revolucionista se fundamenta na investigação teórica, em uma 
compreensão hermética dos fatos históricos e na ênfase à contraposição de forças entre as classes 
existentes. 

  
O autor explana, ainda, as três respectivas esferas da interação internacional, passando, então, a abordar 

as tradições ideológicas que deram origem aos três paradigmas, em uma brilhante reconstrução histórica do 
percurso dos ideários iluministas até a contemporaneidade e suas influências nas Relações Internacionais. 

 
A ideologia liberal informa a abordagem racionalista. Tendo como gênese a efusão otimista do Iluminismo, 

seus pressupostos fundamentais tangem à igualdade das faculdades entre os homens, à existência de 
necessidades e desejos inerentes ao homem, que é também dotado de razão, de modo a instrumentalizar esta 
para satisfazer suas necessidades e desejos. O Liberalismo, portanto, contempla o homem como uma unidade de 
análise eminentemente gregária e decente. 

  
 De sua feita, a ideologia radical flui rumo à abordagem revolucionista, que fez escola ao longo da década 

de 1970. Tendo como pedra fundamental a obra Do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, e posteriormente 
desenvolvida em postulados e tratados de Marx, Engels e outras tradições acadêmicas radicalistas do século XX, a 
ideologia radical atua simultaneamente como um instrumento teórico e ideológico, dando base a uma teoria das 
Relações Internacionais e fazendo as vezes de agente ideológico na política ativista.  

  
Ao cabo, a ideologia conservadora fomenta a abordagem realista. O Conservadorismo emergiu como uma 

reação à turbulência das revoluções democráticas e industriais. Rejeitando os postulados iluministas e as 
redenções idealistas, os conservadores compreendiam o curso vital como uma constante luta pela segurança e 
pelo domínio pelos recursos vitais. Desvela-se, escamoteada no embate por segurança e recursos vitais, uma 
intenção de que o verdadeiro conflito se trava pela sobrevivência.  

  
 À guisa de sumário, Knutsen expõe o fato de que, em contraste com a primazia dos primeiros anos do 

pós-Primeira Guerra, o pós-Segunda Guerra foi maciçamente dominado pelo paradigma realista, com variáveis 
teóricas e intelectuais de diversas gradações, desde o arqui-realismo de Morgenthau e Niebuhr ao neo-realismo de 
Waltz, passando pelas abordagens de tomada de decisão, sistêmicas, modelos de desenvolvimento auto-confiantes 
e teorias revolucionárias anti-imperalistas. Por seu turno, o último quartel do século XX foi juncado por uma 
profusão de vertentes teóricas das Relações Internacionais, e por mais generalista e ampla que seja uma 
explanação, ela não lograria abranger todas as correntes. De modo a fornecer uma esquematização sinótica dos 
argumentos desenvolvidos ao longo da obra, o autor apresentou uma tabela bastante clara, presente à página 258 
da obra. 
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O capítulo final, sugestivamente intitulado Leaving Modernity? ,  desenvolve uma explicação concisa e 
esclarecedora a respeito dos fatos presentes e de seus elementos transformadores, quais sejam as drásticas 
mudanças nos padrões e sistemas de telecomunicações, o aprofundamento do processo de vinculação 
interdependente e o cume de um processo que Knutsen batiza de “Revolução das Telecomunicações” (p. 259). 
Com efeito, tais eventos afetam as construções teóricas das Relações Internacionais, e seus impactos são 
comumente expressados através de expressões-verbetes como globalização, transnacionalismo, erosão estatal e 
transformação estrutural.  

  
Em seguida, o autor elenca as diversas transformações operadas nos estertores da revolução das 

comunicações e suas influências nas modificações teóricas das Relações Internacionais. Entre tais mudanças, 
Knutsen menciona as transformações na arena global, a influência da globalização e o próprio emprego do termo 
“globalização” enquanto alegoria didática; as transformações na economia mundial, a mudança dos padrões das 
relações econômicas, as conexões simultâneas que interligam os sistemas financeiros nacionais a um único super-
sistema global, a evolução tecnológica e as conseqüências sócio-políticas; as mudanças nas pautas inter-estatais e 
a política internacional ao fim do século XX, entre outros assuntos de menor relevância. 

  
 Com a superação do Industrialismo e do Totalitarismo, o velho ideal iluminista da burguesia triunfante em 

uma sociedade democrática ganhou novo corpo a partir da ordem pós-Guerra Fria dos ano 90. Assim, a 
democracia liberal era o único logro a ser aspirado por um Estado em desenvolvimento, e não faltaram 
construções precipitadas acerca do “fim da modernidade” e do “ingresso na pós-História” e o fim das tensões 
políticas e econômicas entre as nações. Os três paradigmas, porém, não estavam esgotados – seriam submetidos 
a metamorfoses contextuais e contingenciais da História. 

  
 Em termos gerais, as metamorfoses se operaram da seguinte forma: a conversão do antigo Racionalismo 

no que Knutsen, de forma um tanto anti-acadêmica, denomina “neoliberalismo”; a evolução do Realismo para o 
“neo-realismo” capitaneado por Waltz; e, por fim, a transformação do paradigma Revolucionista no que o autor 
batiza de “pós-revolucionismo”. Adentrando minúcias analíticas e explanações satisfatórias a respeito das 
transformações paradigmáticas – como a extensa argumentação sobre a influência do pensamento de Waltz na 
construção do neo-realismo e da influência dos teóricos da Escola de Frankfurt e das teorias pós-estruturalistas e 
desconstrucionistas no paradigma pós-revolucionista -, Knutsen prossegue se entregando à descrição do destino 
dos paradigmas, sustentando a ambigüidade dos mesmos na década de 1990. o autor advoga, ainda, a tese de 
que malgrado as profundas transformações e golpes sofridos pelo paradigma Revolucionista, ele não se dissolveu 
integralmente, resvalando espaço não para o surgimento de uma renovação modelar, mas de uma estruturação 
conceitual posterior ao mesmo e que, ainda assim, preserva alguns de seus elementos característicos. No atinente 
ao destino das transformações dos paradigmas Realista e Racionalista, Torbjorn L. Knutsen traça um panorama 
relativamente simétrico das transformações às quais ambos foram submetidos.  

  
Ao desfecho, surgem questões referentes ao aparecimento de novos paradigmas, tópico no qual Knutsen 

expõe soberba propriedade ao enfatizar o caráter reorientador ao invés da inovação acadêmica no âmbito da 
teoria. A questão pode ser explorada através de um dos mais discutidos e divergentes assuntos das Relações 
Internacionais pós-Guerra Fria: a pauta das identidades coletivas e da “expansão subjetiva” e do aggiornamento 
intelectual do horizonte das Relações Internacionais. O movimento contrário ao ocidentalismo também merece 
destaque por parte do autor, com ênfase às abordagens construtivistas. 

  
Às considerações finais, Knutsen se dedica às dificuldades encontradas pelos estudantes e acadêmicos das 

Relações Internacionais com respeito à interpretação e compreensão dos métodos e modelos teóricos, frisando as 
características epistemológicas e a necessidade de se abstrair com cautela, com o fito de não cometer erros 
interpretativos grosseiros que venham a compreender o produto final da análise.  
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