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"Parece haver pouca dúvida de que o militarismo tem sido o 
equivalente capitalista contemporâneo das pirâmides do Egito e 

das catedrais da Idade Média”.                     

 
E. K. Hunt, sobre guerras e pleno emprego 
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Editorial 

AA  iinnsseerrççããoo  iinntteerrnnaaccii
ooss  tteennttááccuullooss  ddee  LLuull

  PPoollííttiiccaa  EExxtteerriioorr  ddoo  BBrraassiill  ((PPEEBB
 
 
Prestes a completar um ano no comando do 

país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter 
alguns motivos para comemorar seus 
primeiros 12 meses de governo. 
Certamente, não são aspectos  
macropolíticos, sociais ou econômicos os 
alvos de possíveis aplausos, já que, 
nesses diversos campos, não houve 
resultados de envergadura. No que tange 
à política exterior brasileira, no entanto, o 
ano foi de muito trabalho. Ainda que, nos 
tempos de oposição, Lula fosse o primeiro 
a satanizar as viagens de FHC, o 
presidente acionou como ninguém as 
turbinas do “sucatão” (como 
convencionou-se chamar o avião 
presidencial brasileiro) neste primeiro ano 
de governo. Haja combustível! 
 

O presidente do Brasil pisou os 
mais diversos palcos internacionais, em 
uma turnê digna de um pop star. É de 
extraordinário destaque a abrangência de 
suas viagens, o ineditismo de muitas delas 
e a ampliação de horizontes que toda essa 
atividade internacional representou para a 
PEB. Por mais simbólicas que tenham 
sido, efetivamente houve uma expansão 
dos horizontes. A prova cabal desse novo 
cenário, a última delas, foi a visita 
brasileira Oriente Próximo. Não há 
registros, no último século, de uma 
passagem presidencial oficial brasileira por 
aquelas bandas.  
 

Isso prova a manifesta intenção do atual 
governo em estabelecer novos eixos de 
relacionamento mundo afora. Se a América do Sul é a 
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instrumentalização política (por meio de possíveis 
ganhos associados a alianças ou concertações 
políticas) e da promoção do “perfil político de 
liderança” brasileiro (via reconstrução da imagem do 
Brasil diante do “outro”). Enfim, o governo parece 
apostar alto no desenvolvimento nacional baseado na 
sua projeção exterior. No entanto, a pergunta que fica 
é: qual o papel desses “novos” eixos da PEB 
(principalmente, África e Oriente Próximo) no 
agenciamento do desenvolvimento? Há, nessa 
constatação, certa confrontação com os centros de 
poder mundial? O que há de inédito e/ou realista 
nessa opção aos olhos da história da política exterior 
nacional?  
 
 
Governo após governo e... tudo por um pedaço 
de aurora boreal  
 
 Se em um primeiro momento a PEB esteve 
visceralmente ligada à defesa da independência e do 
recém-formatado território nacional, pode-se afirmar 
que o início do século XX já moldava um novo modus 
vivendi para a inserção internacional do Brasil. O 
Brasil assumia sem remorsos a tática de aproximação 
junto ao centro do poder mundial (primeiro Londres, 
depois Washington) como o eixo norteador de sua 
política exterior por anos a fio. O grau dessa 
aproximação e a forma pela qual ela se desenvolveu 
vão, de modo óbvio, variar com o tempo. O 
inquestionável é o emprego da PEB à serviço do 
desenvolvimento nacional. Em outras palavras, a 
bússola da política exterior apontava para o 
desenvolvimento. Enfim, apontava para o Norte.   
  

Já nos anos 30, a diplomacia econômica 
brasileira e sua forte ênfase em uma política 
comercial que privilegiasse o incremento das 
exportações nacionais vai estar no centro do 
pensamento e planejamento diplomático brasileiro. 
Dessa forma, independente do modo como se dará a 
inserção brasileira (eqüidistante,  autônoma, 
associada etc.), fato é que as preocupações quanto ao 
desenvolvimento nacional estarão sempre conectadas 
às relações com o Norte, o centro propulsor da 
economia mundial. Seja pela instrumentalização da 
política exterior praticada por Vargas com vistas a 
vantagens econômicas e comerciais advindas da 
então disputa entre os dois blocos de poder, EUA e 
Alemanha; seja pelo alinhamento incondicional 
(desenvolvimento associado) de Dutra com os EUA; 
seja pelo projeto de desenvolvimento de JK, que 
previa ampla participação de capital externo 
impulsionado pela “explosão” das exportações 
nacionais e tinha na Operação Pan-Americana (OPA) 
uma proposta de “tradução econômica para a 
solidariedade política”1 vivida no hemisfério; seja pela 
Política Externa Independente (PEI), de 1961 a 1964, 
e seu caráter universal, mas claramente dependente 

                                                 
1 BUENO, Clodoaldo e CERVO, Amado Luiz. História da 
Política Exterior do Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1992, p. 
259. 

dos EUA2;  seja pelo nacionalismo de fins de Costa e 
Silva ou pelo pragmatismo responsável de Geisel 
durante o regime militar brasileiro; enfim, não houve 
momento em que a inserção internacional do Brasil e 
sua política exterior não fitassem o Norte como lugar 
privilegiado no qual nossas relações mais proveitosas 
deveriam desenvolver-se. 

 
Ao longo dos anos, a palavra de ordem foi o 

desenvolvimento nacional e a resposta mais direta e 
eficiente para a concretização desse objetivo estava 
nas relações especiais com o Norte. Via de regra, as 
relações com o Sul sempre observaram sua função 
complementar ao Norte3. Situações muito específicas 
servem de exceção a essa regra. No campo da 
segurança (regional, hemisférica ou global), a 
tendência não foi bem a de associação com o Norte 
ou de desprivilégios em relação ao Sul. Isso por 
razões muito óbvias. No caso da América do Sul, por 
exemplo, temos que as consternações acerca da 
segurança regional, da balança de poder, da 
observância da qualidade pacífica das relações 
regionais e da manutenção do status quo (favorável 
ao Brasil) foram dignas de atenção e de total 
disfunção em relação à regra acima. Logo, fica claro 
que o Brasil manteve seu horizonte de política 
exterior no Sul apenas quando questões de vizinhança 
(normalmente ligadas à segurança) estiveram no 
centro da agenda nacional, ou seja, quando se 
precisou agregar força de barganha em fóruns 
multilaterais pela “causa sulista” ou quando o Sul 
transformou-se em único trampolim para vôos mais 
altos (rumo ao Norte), como se observa na década de 
80.  

 
O período demarcado entre o final dos anos 

70 e o início da década de 1980 demanda um novo 
olhar brasileiro sobre o chamado Terceiro Mundo. 
Naqueles termos, a América Latina teve papel central. 
De forma geral, no campo da política externa do 
Brasil, esse período representa uma continuidade com 
relação a Geisel e, na história da PEB, o apogeu da 
multilateralismo. A PEB tentou uma nova adaptação 
ao cenário que se apresentava interna (crise política e 
econômica) e externamente (crise da dívida, nova 
Guerra Fria).4 Os novos e crescentes 
constrangimentos que se postavam frente aos 
tomadores de decisão brasileiros forçaram a uma 
revisão do papel da América Latina na política exterior 

                                                 
2 Segundo Clodoaldo Bueno, “[..] a busca de maior liberdade 
de movimentos no concerto internacional foi acompanhada 
de um componente de frieza nas relações com os Estados 
Unidos. Isto foi ressaltado como um aspecto negativo da PEI, 
pois não podia o país prescindir da colaboração norte-
americana e mesmo porque o relacionamento com a União 
Soviética apresentava poucas vantagens econômicas em 
razão do pequeno volume do seu comércio com o Brasil”. 
Idem, p.279.  
3 BUENO, Clodoaldo e CERVO, Amado Luiz, op. cit supra n. 
(01), p. 374 
4 CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da América 
Latina: Velhos e Novos Paradigmas. Brasília: Funag, 2001, p. 
277. 
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brasileira. Dessa forma, fortaleceu-se em grande 
medida o relacionamento brasileiro na região, tendo a 
Argentina como principal parceira por intermédio de 
um relacionamento de cada vez mais alto perfil (o 
Mercosul parece ser resultado claro dessa dinâmica).  

 
O Oriente Médio/Oriente Próximo foi palco de 

poucas aproximações e de negócios limitados para o 
Brasil (talvez sua importância encontre-se apenas no 
“fôlego” dado pelo médio Oriente à indústria bélica 
nacional). A África continuou apenas como um ponto 
localizado em uma distante órbita da PEB. É possível 
dizer que, historicamente, o continente africano 
recebeu algum grau de “atenção” por parte da 
diplomacia brasileira apenas quando se observaram 
questões de ordem identitária (por exemplo, temos a 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – a 
CPLP –, cuja maior parte de seus membros está na 
África) ou, ainda, quando da já referida vontade em 
“cortejar as delegações do Terceiro Mundo em órgãos 
multilaterais”5. Questões comerciais foram sempre 
muito pontuais e de pouco ou nulo efeito prático.  

 
Na década de 1990, a projeção da imagem 

nacional esteve altamente vinculada “aos grandes” e 
aos instrumentos multilaterais. Como poucas vezes 
visto na história da política exterior brasileira, o país 
assumiu compromissos e assinou tratados que 
durante décadas pretéritas geraram desconforto aos 
tomadores de decisão no Brasil. Enfim, o país fez o 
dever de casa e comportou-se burocraticamente (mas 
sem tropeços ou descompassos como os de, por 
exemplo, Castello Branco), sem maiores impulsos ao 
“corpo a corpo” com seus parceiros do Sul. A 
vinculação dos desígnios brasileiros com o centro de 
poder político e econômico mundial, na década de 90, 
foi a visão colossal de um país que administrou sua 
imagem e seus relacionamentos, mas não deu vazão 
a um espírito mais autóctone e audacioso de inserção 
internacional.  
 
 
Cabeça ao Norte, tentáculos ao Sul 
 

Vale chamar a atenção do leitor para um 
detalhe dos mais importantes: quando falamos em 
Norte e Sul, incorremos no risco de usar termos e 
associações descompassadas com o tempo - e que, 
portanto, têm-se tornado anacrônicos. O binômio 
Norte e Sul é, certamente, um exemplo típico dentre 
tantos outros no mundo das Relações Internacionais. 
Efetivamente, não podemos mais visualizar o mundo 
exclusivamente através destes dois pólos, temperados 
por considerações, conceitos e circunstâncias que não 
mais se apresentam entre nós. A concepção “Norte-
Sul” não serve mais aos propósitos analíticos dos 
tempos atuais, a não ser que se busque percorrer o 
curso evolutivo das Relações Internacionais (aí, sim, 

                                                 
5 VIZENTINI, Paulo G. Fagundes. A política externa do 
Regime Militar brasileiro: multilateralização, desenvolvimento 
e a construção de uma potência média (1964 – 1985). Porto 
Alergre: Ed. Da Universidade/UFRGS, 1998, p. 64. 

recorrendo a “esquemas explicativos” anteriores). Do 
contrário, há um grave risco de planificação do mundo 
em extremos, carregada de valores e explicações 
generalizantes insuficientes para conferir sentido aos 
atuais fenômenos internacionais. No entanto, como 
partimos de uma perspectiva essencialmente 
histórica, calcada na evolução e na “memória” da 
PEB, cumpre-nos dialogar com essa dinâmica Norte–
Sul. Aqui, sim, muito mais uma dinâmica do que a 
pura relação entre os países do Sul e os países do 
Norte. Uma dinâmica que tem como ponto de partida 
e de chegada o Brasil e que, conforme optamos neste 
editorial, será utilizada (nos termos do binômio Norte-
Sul) para guiar-nos por uma percepção do duradouro 
sobre o momentâneo (ou o circunstancial), até os dias 
que correm. Assim, tentaremos prender-nos às 
explicações mais basilares da evolução da PEB, sem 
que nos comprometamos com questões conceituais 
específicas. Enfim, trataremos de acender o debate 
sobre uma visão de conjunto da história da política 
exterior brasileira diante desses dois “mundos”6. 
Reitero: o enfoque a ser empregado nas linhas que 
seguem é o da história da PEB, com ênfase à sua 
sempiterna busca pelo desenvolvimento econômico. 
 

Pois bem... voltando à discussão. Críticas de 
toda ordem podem ser dirigidas ao governo Lula. 
Entretanto, não se pode negar sua intensa vontade 
em mostrar ao mundo a suposta (por ele e sua 
equipe) vocação brasileira para liderança dentro do 
grupo de países em desenvolvimento. Lula parece ter 
encontrado, no Sul, o local; e na tática de 
aproximação com o eixo Sul-Sul, a oportunidade para 
implementar uma estratégia maior: pensar os ganhos 
e o relacionamento do Brasil em relação ao Sul não 
apenas como complementares às suas relações com o 
Norte. Assistimos a um momento em que ir à África 
ou ao Oriente Próximo parece ter um fim em si 
mesmo: levar negócios brasileiros além-mar e 
mostrar o know-how brasileiro em terras de grande 
potencial, mas sub-aproveitadas. No caso específico 
de Líbano, Emirados Árabes, Egito, Síria e Líbia, 
falamos de países com recursos financeiros de grande 
porte, que podem perceber no Brasil um fiel parceiro 
para despejá-los. 
 
 O ponto importante dessas visitas aos 
parceiros “menos favorecidos” é que vão muito além 
de um mero simbolismo. Há elementos simbólicos, é 
claro, principalmente na África (culturais, sociais 
etc.). Mas há intenções econômico-comerciais muito 
sólidas. A questão é que comitivas presidenciais como 
as que têm sido formadas pelo governo em suas 
viagens internacionais demonstram vontade e volume 
de ações por parte do Brasil.  
 

                                                 
6 Para uma visão mais rica e detalhada do que percebemos 
como o “lugar” do binômio “Norte e Sul” nas relações 
internacionais de hoje, vide o Editorial da edição 35 de O 
Debatedouro em 
http://www.odebatedouro.com.br/editorial35.html.  
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 O governo Lula identifica nessas visitas a 
oportunidade de “unir semelhantes”. É, sim, uma 
oportunidade de suprir o atraso tecnológico e 
econômico nacionais, por intermédio de 'alianças'. 
Entretanto, ao contrário do que muitos pensam a 
respeito dessa viagem ao Oriente Próximo (para ficar 
em um exemplo), nada faz crer que haja qualquer 
"conluio" contra os poderosos. Não é tão clara a 
alegada confrontação brasileira com os EUA ou a 
Europa (ainda que o ambiente de guerra contra o 
terrorismo represente, certamente, um agravante 
nessa visita ao epicentro do problema). Talvez o risco 
de confrontação esteja mais na “carga ideológica” que 
se pode dar aos discursos, mas não na iniciativa de 
visitar países tão involucrados pelo atual estado de 
tensão nas relações internacionais ou na iniciativa de 
formar alianças proveitosas (que não 
necessariamente representam oposição direta aos 
“grandes”). A estratégia brasileira é boa, tem uma 
operacionalidade muito racional, e só a 
grandiloqüência e os improvisos nos discursos 
poderão, eventualmente, comprometer os seus 
resultados.    
 

Esse ecumenismo do atual governo aproveita-
se, em grande medida, de posições já tomadas pelo 
Brasil em temas como a Guerra no Iraque e o papel 
da ONU na recomposição do país. Só não se pode 
permanecer fadado à tão repetida idéia de que se 
está tentando montar um bloco de oposição aos EUA 
e aos demais centros de poder. Há que se separar as 
coisas e, antes de tudo, que se estabelecer justos 
parâmetros de comparação. Oposição a certos itens 
da pauta de formação da ALCA ou à guerra contra o 
Iraque não podem ser misturados com outros 
movimentos de política exterior. Lula visita a Índia no 
início de 2004 e pretende ir à China tão logo possa. E 
faz muito bem! Que siga o seu curso de diversificação 
das parcerias estratégicas internacionais. 
 
 É por esses motivos que se pode acreditar 
que Lula tem a mente voltada ao Norte (nos termos 
de sua articulação positiva e, em certos casos, 
produtiva com aqueles países) – já que sabe que lá 
está o tradicional “harém” de oportunidades –, mas 
seus tentáculos ao Sul (na medida em que 
instrumentaliza com maior desenvoltura e menos 
impedimentos suas relações nesse eixo da PEB). A 
aproximação com África e Médio Oriente não é, per 
se, inédita. A forma como está sendo desenvolvida e 
posta em prática é que parece ser inovadora (sem 
qualquer julgamento quanto aos seus possíveis 
resultados). Mais do que isso, o desígnio do 
desenvolvimento nacional passa do “Norte ao Sul”, 
sem deixar o Norte. A questão central é que o Sul 
passa (do que se entende dos últimos discursos) a ser 
o destino final dos esforços de política exterior e não 
mais uma mera rota complementar.  
 

No aniversário de um ano de governo, Lula já 
visitou (com propósitos definitivamente comerciais, ao 
lado de empresários brasileiros) lugares que nunca 
antes haviam sido visitados, e outros tantos que já 

haviam feito parte da agenda de compromissos 
presidenciais, porém com um teor muito mais 
protocolar. Há muito que se depreender disso. A mais 
importante constatação pode ser, entretanto, o fato 
de que o governo realmente identificou oportunidades 
em um momento muito adequado. Ainda que 
resultados venham apenas no longo prazo, os 
tentáculos do nosso presidente Lula parecem ter 
acertado o locus e o timing da ação.    
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A emergência de uma abordagem Racionalista 

das Relações Internacionais pode ser 
retrospectivamente datada remontando ao debate 
teórico que envolveu as perspectivas mainstream da 
disciplina, a partir dos nos anos 70 do século passado. 
Uma vez consolidado o debate entre Realismo X 
Institucionalismo Neoliberal (entre meados dos anos 
1970 e os anos 1980), surgiram 
paulatinamente “pontos de aproximação” 
entre as perspectivas, acenando 
simultaneamente com possíveis 
compatibilização de seus pressupostos e 
superação de suas incompatibilidades para 
conformar uma abordagem única. Podemos 
apontar dentre as considerações sobre 
esses pontos comuns (bem como tentativas 
iniciais de síntese) os trabalhos de Arthur 
Stein (1990) e Oran Young (1989). Uma 
série de árduos debates se seguiria, 
mostrando que uma síntese não seria 
obtida sem diversas contradições, recuos e 
pontos em disputa. O debate/embate entre 
Joseph Grieco e Robert Keohane, no início 
da década de 1990, expôs muitas das 
“linhas de fratura” entre as perspectivas, 
mas, simultaneamente, acenou com a 
possibilidade de superação destas, à 
medida que os autores incorporaram 
argumentos um do outro, bem como 
ampliaram o escopo da problematização 
das questões-chave em jogo.  

 
Todo esse complexo movimento de 

“aproximação-distanciamento” entre as 
perspectivas contribuiu para a conformação 
de uma abordagem Racionalista das Relações 
Internacionais, no fim daquele século – o artigo 
“International Organization and the Study of World 
Politics” (1998), escrito conjuntamente por Robert 
Keohane, Peter Katzenstein e Stephen Krasner, mais 
que simplesmente reconstituir todo o debate no seio do 
mainstream em seus momentos decisivos, constitui 
verdadeira “síntese-manifesto” da abordagem 
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“Conflict and cooperation both attend the 
workings of International politics. In 
academia the scholars argue. They 
disagree about which predominates, about 
which constitutes the norm from which 
deviation must be explained… Scholars of 
both persuasions tend to concentrate their 
work on developing their presumptions 
about international politics and how these 
relate to patterns of either cooperation 
and conflict. Ironically, neither school 
focuses on explaining departures from the 
expected pattern. Rather, both schools 
emphasize what they perceive to be the 
norm” 7. 

 
Nesse sentido, sua proposta de “análise de 

interações estratégicas” trabalha com pontos que ele vê 
comuns às duas perspectivas e, simultaneamente, 
amplia o escopo explicativo da análise que se ergue 
sobre esses pontos comuns (o suposto da anarquia 
sistêmica; a consideração dos Estados como atores 
principais das Relações Internacionais, racionais, 
egoístas, autônomos, maximizadores de seus interesses 
– dentre os quais a segurança do próprio Estado). 
Lançando mão da Teoria dos Jogos, Stein afirma que, 
dependendo do contexto de interação, os Estados 
tenderiam a cooperar ou a conflitar. Ainda digno de 
nota é o fato de que, em contextos específicos 
(relativos, por exemplo, a dilemas de interesses comuns 
e dilemas de aversões comuns), regimes internacionais 
(ou “arranjos mais ou menos institucionalizados para 
estruturar os relacionamentos internacionais em vários 
domínios”8) são úteis aos Estados, possibilitando ganhos 
derivados da cooperação ou impedindo o conflito 
através de tomada de decisão coletiva, sendo, pois, 
capazes de circunscrever o comportamento dos Estados 
e moldar as Relações Internacionais.  
  

Oran Young aprofunda a consideração de Stein 
quanto à relevância dos regimes internacionais, 
inserindo-os na temática mais abrangente das 
instituições internacionais (daí em diante, o debate 
entre perspectivas seria marcado pela avaliação do 
papel das instituições no sistema internacional), 
entendidas como “práticas identificáveis consistindo de 
papéis reconhecidos, ligados por cadeias de regras ou 
convenções governando as relações entre os ocupantes 
de tais papéis” 9 estabelecidas no plano internacional. 
Young afirma a relevância do estudo das instituições 
internacionais como resposta a “problemas de ação 
coletiva”, aprofunda a discussão da dimensão normativa 
dos regimes, lançada mas não explorada a contento por 
Stein (que enfatizou, em contrapartida, a tomada de 
decisão conjunta), conferindo mais rigor ao conceito de 
“regimes” (“instituições sociais governando as ações 

                                                 
7 STEIN, A.A (1990). Why Nations Cooperate: Circumstance 
and Choice in International Relations. Ithaca, Cornell University 
Press, p.3 
8 Idem, p.25 
9 YOUNG, ºR. (1989) International Cooperation: Building 
Regimes for Natural Resources and the Environment. Ithaca, 
Cornell University Press, p.5 

daqueles envolvidos em atividades ou conjuntos de 
atividades especificáveis” 10) via sua vinculação com 
instituições sociais (avançando, pois, em relação a Stein), 
além de conferir maior densidade ao termo via criação de 
um esboço de tipologia (regimes autogerados, 
espontâneos e impostos) com base em análises empíricas. 

 
Dignas de nota são a associação feita por Young 

entre regimes e “...atividades bem definidas, recursos, 
áreas geográficas” 11, ao invés de simplesmente afirmar 
que estes podem ou não surgir em “contextos de 
interação”, como faz Stein, bem como as críticas que 
Young faz das considerações do Realismo sobre a 
cooperação fundada em instituições. Young afirma que o 
Realismo leva a cabo uma compreensão errônea sobre a 
natureza das instituições sociais, embasada numa rígida 
dicotomia entre as esferas doméstica e internacional, 
indicando, pois, como oportuno o fácil abandono de 
compromissos internacionais quando eles se tornam 
inconvenientes em relação aos interesses de um Estado, 
uma vez que a obediência às regras é voluntária. Young 
tenta demonstrar que o abandono dos regimes por parte 
dos Estados não é tão simples, ressaltando os custos 
(monetários ou não) envolvidos no não-comprometimento 
com as regras internacionais, assim como as dificuldades 
de alteração das instituições para satisfazer os anseios 
estatais. Young admite que violações à regras e normas 
acordadas ocorrem de tempos em tempos, mas que os 
custos cumulativos da violação ao longo prazo são 
maiores que os benefícios imediatos; uma vez que “a 
reputação de ‘confiável’ é o bem mais valioso que um 
membro da sociedade internacional pode adquirir” 12. 

 
Não obstante essas considerações, como Stein, 

Young mantém a caracterização do sistema internacional 
como anárquico e do Estado como ator racional, egoísta, 
autônomo e maximizador dos seus interesses. E enfatiza 
o papel das instituições em “moldar” o comportamento 
dos atores (argumento retomado, em seguida, por 
Keohane em seu debate/embate com Grieco): 
 

“...the members of international society will 
frequently experience powerful incentives to 
accept a variety of behavioural constraints 
in the interests of maximizing their own 
long-term gains, regardless of their 
attitudes towards the common good” 13. 

 
O debate entre Keohane e Grieco, no final dos 

anos 1980 e início dos 1990, foi responsável pela 
verticalização do debate e pelo emergir de questões que 
se provariam fundamentais nos anos subseqüentes. O 
teor do debate já é notado no título do artigo de Grieco 
(“Anarchy and the Limits of Cooperation: a Realist Critique 
of the Newest Liberal Institutionalism”, 1993). Neste 
artigo, Grieco aponta as clivagens entre Realismo e 
Institucionalismo Neoliberal e vê os acontecimentos do 
plano internacional confirmarem um triunfo do Realismo a 

                                                 
10 Idem, p.12 
11 Idem, p.13 
12 Idem, p.75 
13 Idem, p.4 
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partir dos anos 70, aumentado pela “aceitação de 
colocações centrais do Realismo pelos neoliberais” 14, 
tais como a anarquia sistêmica como limitadora da 
cooperação. No entanto, o Institucionalismo Neoliberal 
ainda padeceria da “crença nas instituições” como 
promotoras da cooperação bem como de uma dupla 
subestimação: do problema dos ganhos relativos que o 
Realismo associa com a construção de instituições (ao 
contrário dos neoliberais, que só lidariam com ganhos 
absolutos e, pois, associariam as instituições a 
problemas como “cheating” apenas) e das 
conseqüências “ameaçadoras” da anarquia para a 
segurança dos Estados (tornando-os atores 
“posicionais”, em vez de “atomísticos”), ambos pontos 
capazes de tornar bastante menos provável a 
possibilidade de cooperação e, portanto, inviabilizando a 
“ilusão cooperativa” neoliberal fundada nas instituições.  

 
Keohane, por sua vez, toma para si a tarefa de 

promover maior aproximação entre as perspectivas no 
corpo de sua resposta a Grieco. Ele inicia sua resposta 
afirmando: 
 

“At any given time, our ideas about 
international relations reflect conventional 
understandings of the subject: that is, 
how people in the past have thought 
about it, based on their observations, 
their understandings of causality, and 
their normative preoccupations. 
However, our views sometimes 
change. We make our own observations, 
and we may have different normative 
concerns or causal presuppositions from 
those of earlier thinkers. Changes in our 
views are typically prompted by 
inconsistencies between conventional 
understandings of world politics and what 
we observe going on around us, or by 
dissatisfaction with the normative 
implications of the actions we observe. 
Anomaly and dissatisfaction are friends of 
thought: complacency is its enemy” 15. 

 
Em seguida, Keohane afirma explicitamente ser 

seu foco no artigo “um argumento institucionalista que 
empresta elementos do Liberalismo e do Realismo” 16. A 
ver, Keohane reafirma os pontos comuns entre as 
perspectivas já apontados anteriormente por Stein e 
Young – a anarquia sistêmica e o Estado como ator 
central, racional etc. (dessa forma, respondendo Grieco 
quanto à suposta incompatibilidade dos pressupostos 
realistas e neoliberais). Porém, mais importante, 
Keohane enfatiza, as instituições são capazes de 
“modificar as concepções de auto-interesse dos 
Estados”.  

                                                 
14 GRIECO, J.M. (1993). Anarchy and the Limits of Cooperation: 
a Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism. 
Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. D.A. 
Baldwin. New York, Columbia University Press, p. 117 
15 KEOHANE, R.O. (1993). Institutional Theory and The Realist 
Challenge After the Cold War in D.A. Baldwin, Obra Citada, 
p.269  
16 Idem, p.271 

 
Logo a seguir, Keohane basicamente reproduz 

Young quando discorre sobre “os persistentes incrementos 
no número e relevância dos regimes internacionais”, fruto 
de crescente interdependência entre os Estados da década 
de 1970 em diante (argumento que ele contrapõe à 
afirmação de Grieco sobre os anos 1970 terem confirmado 
a supremacia do Realismo; o mesmo argumento é 
colocado, de forma “provocativa”, face às análises 
realistas sobre o pós-Guerra Fria relativas ao futuro das 
instituições, em comparação com as análises 
institucionalistas).  

 
A questão dos ganhos relativos vem à tona na 

seqüência. Keohane, após reconhecer (fazendo um mea 
culpa que novamente traz à tona a busca pela 
aproximação entre as perspectivas) o mérito de Grieco em 
suscitar o debate sobre ganhos relativos (questão que 
teria passado algo despercebida pelos liberais), retoma o 
argumento de Stein sobre a relevância das instituições 
para prover soluções para dilemas de interesses comuns e 
dilemas de aversão comum. Dessa consideração, deriva a 
relevância das instituições do fato de que elas provêem 
informações e reduzem os custos transacionais, ainda que 
não sejam capazes de eliminar por completo a 
possibilidade do conflito. A eficiência das instituições seria 
condicional/contextual, como já afirmara antes Stein (não 
haveria sentido, pois, na afirmação de Grieco referente à 
“crença sem limites nas instituições” que teriam os 
neoliberais). A incidência do problema dos ganhos 
relativos, igualmente, seria condicional e, de fato, pouco 
provável, somente ocorrendo quando ganhos num período 
traduzem-se em ganho evidente de poder (capaz de ser 
usado contra algum Estado) num período subseqüente 
(Keohane utiliza nesse momento estudos de Robert Powell 
e Duncan Snidal para lastrear sua afirmação). Freqüente 
confusão, ainda, seria feita por Realistas entre barganhas 
num jogo fundado em ganhos absolutos (fato comum) e o 
problema dos ganhos relativos.  

 
Keohane finaliza sua resposta devolvendo o 

“desafio da empiria” lançado por Grieco a este, afirmando 
ser o necessário aprofundar de estudos empíricos 
condição sine qua non para o avanço da teorização de 
instituições em Relações Internacionais. A questão central 
não mais seria determinar “se” instituições fazem 
diferença, mas “como”. E, ainda, a seguinte colocação 
serve de culminância para o “movimento de aproximação” 
que Keohane toma para si, no curso do artigo, indicando o 
que estaria por vir na “seara do Racionalismo”: 

 
“Perhaps in the next few years, analysts who are 

willing to synthesize elements of realism, liberalism, and 
arguments about domestic politics will be able to explain 
variations in the content and strength of international regimes” 
17. 

 

                                                 
17 Idem, p.296 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação qal, produzido por estudiosos de Relações I
absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vin

 
 

 
 

 
 

  

QQuuee  oo  úúllttiimmoo  hhoommeemm  àà  ee
nnoo  PPaaccííffiiccoo  ccoomm  ssuuaa  mmaann

 
 

O gosudarstvo espoliado: Os 
despotismo (não) esclarecido da 
Rússia contemporânea 

 
A Federação Russa procedeu com a 

eliminação de poucas das vicissitudes 
políticas que caracterizavam tanto a Rússia 
czarista quanto a soviética. Como em quase 
todos os âmbitos característicos da vida 
pública, a estrutura política russa 
permanece incompreensível, de modo que, 
a julgar pela miríade de definições acerca 
do novo status do regime político, não se 
sabe se a Rússia é uma democracia, uma 
oligarquia, uma república aristocrática 
informal, um Estado subjugado pelo crime 
organizado ou simplesmente uma confusão 
anárquica de grupos de interesse travestida 
de austeridade institucional. É imperioso 
frisar, entretanto, que a presente 
conjuntura, longe de traduzir a 
“degeneração moral e política que adveio a 
partir da transição capitalista”, tão 
arqueada pelos ideólogos de plantão e por 
algumas víuvas do bolchevismo que não 
foram laureadas com uma fatia do 
gosudarstvo 18 soviético após o 

                                                 
18 Termo russo que significa “Estado”. Cf., a respeito
trabalho de OLEG KHARKHORDIN, intitulado “What 
The Russian context of Gosudarstvo in the European context”. No 
supracitado artigo, preparado para o 18° Congresso Mundial da 
International Political Science Association, Kharkhordin 
desenvolve o argumento de que a formação etimológica do termo 
gosudarstvo distingue-se do significado de Estado nas principais 
línguas européias. O autor enfatiza, ainda, o desenvolvimento 
conceitual do termo na língua russa, que conferiu a peculiaridade 
e a distância em relação ao equivalente para as demais línguas 
européias (com ênfase a três delas: o inglês, o alemão e o 
francês). Disponível em: www.eu.spb.ru/socio/files/OKstate.pdf . 
Acesso em: 29/10/2003.  
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à compreensão não só da formação política da Rússia 
czarista ou soviética, mas também da nação que em 1992 
foi apresentada à democracia sem jamais ter sequer 
experimentado um único princípio democrático.  

 
Não houve, na Rússia, uma tradição intelectual 

nos escopos filosófico, político, jurídico ou das relações 
internacionais. No mesmo sentido em que há uma 
tradição filosófica e político-filosófica alemã, francesa, 
britânica e até mesmo italiana e ibérica (que, segundo 
alguns autores, é emoldurada, em princípios analíticos, 
como uma “tradição latina”), não há uma “escola” russa 
que, em algum momento histórico, tenha seu 
desenvolvimento desvinculado do Estado. Tampouco há 
uma abordagem teórica russa das relações internacionais 
nos mesmos moldes das Escolas francesa e britânica, 
senão algumas construções rígidas e contingenciadas 
pelos esquematismos da Guerra Fria. Se perfaz sensatez a 
referência a uma tradição literária russa, deve-se ressaltar 
que a mesma não configura uma manifestação 
espontânea e anti-utilitarista por excelência, mas uma 
explosão de agonia da “alma russa”, uma alternativa sub-
reptícia de se expressar o caráter nacional 
independentemente da rigidez política, face à 
arbitrariedade histórica do Estado. Jamais teve a Rússia 
uma burguesia urbana, que, mesmo confinada nos 
estertores do Estado, encontrasse na expressão artística e 
intelectual sua independência e a afirmação de sua 
identidade, como ocorreu, à guisa de exemplo, com a 
burguesia alemã à época do Kaiserreich guilhermino. Lato 
sensu, a única face visível da identidade nacional russa foi 
externada através da produção literária, cujos elementos 
políticos, compreensivelmente camuflados e sutis, fizeram 
com que a Rússia fosse interpretada, no Ocidente, como 
uma nação cujo caráter só poderia ser expresso através 
de manifestações apolíticas, em função da debilidade 
social em reagir ao Estado arbitrário. 

 
 Se na Rússia czarista os meios de censura e 

repressão da atividade intelectual eram menos apurados e 
capazes do que os da União Soviética – que, em se 
tratando de censura intelectual, não encontrou paralelos 
nem mesmo no III Reich -, é fático frisar que o florescer 
da intelectualidade russa no Império dos czares era 
deveras mais intenso do que a atividade intelectual da 
URSS, e, nesse sentido, as expectativas futuras 
concernentes à “missão da Rússia” e sua influência na 
cultura ocidental não são passíveis de previsões. Vez que 
a Rússia sempre emulou os movimentos culturais 
ocidentais com atrasos seculares – a Renascença russa, 
setecentista, fomentada por Pedro, O Grande; o esplendor 
da música erudita russa, já em meados do século XIX, 
com um século de atraso em relação ao boom de 
genialidade que fez de Viena a capital do Ocidente, entre 
outros exemplos -, o futuro ainda se esboça em incerteza, 
pois a ainda lenta transição russa rumo à democracia de 
facto não pode ser analisada à luz dos parcos elementos 
que a História até agora proporcionou. Resta, assim, 
observar qual a postura que um povo inventivo, 
intelectual e culturalmente singular, irá adotar perante a 
ausência do mecenato proselitista do Estado. 

 
 
O Estado, a Máfia e a Sociedade: O fosso de poder 
e entendimento entre as elites e a sociedade 
 

A Federação Russa, qual já dito, apresenta 
muitos dos mesmos contornos políticos viciados e 
informais tanto da Rússia czarista quanto do Estado 
soviético. A ausência de clareza nos procedimentos 
políticos, a supremacia das contingências, a 
preeminência dos militares em assuntos por eles 
interpretados, de forma quase discricionária, como de 
“segurança nacional” (a exemplo do naufrágio do 
submarino nuclear Kursk e do seqüestro do teatro 
moscovita por terroristas chechenos), a débil liberdade 
de imprensa e a inépcia social em reagir aos desmandos 
do Estado integram algumas das características retoras 
da Rússia moderna. A que reputo de maior importância, 
porém, reporta à questão do papel desempenhado pela 
máfia russa.  

 
As atividades da máfia russa – ou, como tem 

sido cognominada por alguns, a “máfia vermelha" – não 
são restritas a determinadas regiões do imenso 
território russo, mas também não abarcam a íntegra do 
país. Operam majoritariamente na Rússia européia e 
nas regiões caucasianas e transcaucasianas. Passível 
até mesmo de uma análise sociológica, o processo de 
formação da máfia russa pouco tem de original em 
relação às estruturas oligárquicas semelhantes: seus 
cânones são, em sua maioria, egressos da 
nomenklatura comunista e dos quadros mais elevados 
do PCUS, da KGB e do Exército Vermelho, que, no ruir 
da pilha burocrática, desviaram os recursos – 
planejadamente dispostos em reservas e depósitos 
múltiplos em paraísos fiscais – do espólio da KGB para 
construírem impérios suspeitos e alicerçados na mal-
arquitetada e sectária privatização dos elefantes 
estatais soviéticos. A partir da mudança regimental 
oriunda da fragmentação soviética, os “oligarcas”19 
dispuseram do espólio da KGB e se valeram da relativa 
ausência de infra-estrutura material e de serviços 
necessária à implementação de uma economia de 
mercado, para, então, se apossarem das macro-
vacâncias infra-estruturais e exercerem  domínio pleno 
ou parcial sobre setores estratégicos da economia 
russa, a exemplo dos setores petrolífero, de transportes 
e de áreas mantidas sob estrito controle militar durante 
a era soviética. Por vezes factualmente imunes aos 
controles legais e institucionais (que, via de regra, 
seriam os responsáveis pelo primado da igualdade 
jurídica e da observância do Estado Democrático e de 
Direito), as facções da máfia russa operavam, à época 
de Yeltsin, não à margem do Estado ou incorrendo em 
expedientes “subversivos”, mas como um braço auxiliar 
mútuo do próprio Estado, que, desprovido dos bravatas 
controladoras do PCUS, permitiu-se permear pela 

                                                 
19 Termo utilizado pelos próprios russos para definir os 
detentores das novas fortunas de origem suspeita, que foram 
subitamente “acumuladas” após o esfacelamento da União 
Soviética. 
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criminalidade da máfia a tal ponto que qualquer tentativa 
de “depuração” das influências da máfia no Estado 
periclitavam ruir as bases do próprio Estado e lançar a 
Rússia em um contexto semi-anárquico e sobremaneira 
similar a um processo de “medievalização” das regiões do 
país.  

 
As circunstâncias não comportam uma análise 

criteriosa e aprofundada das relações entre a “máfia 
oligárquica” e o Estado na Federação Russa, de sorte que 
o prosseguimento dos argumentos há de prever o 
conhecimento, por parte dos leitores, da conjuntura social 
russa posterior à era soviética.  

 
Há, dentre os apresentados e outros que não 

competem à presente análise, uma série de razões 
práticas que explicam a queda do império soviético. É de 
bom grado nos inteirarmos, nesse sentido, em uma 
conseqüência híbrida, que, já aos últimos arcos de suspiro 
do socialismo real, converteu-se em um motivo 
secundário ou intermediário. A dissolução da União 
Soviética não se deu de forma abrupta, através da lavra 
de um ato oficial ou do vergar das forças nacionais a uma 
ou mais potências estrangeiras, a exemplo do que ocorreu 
com a Alemanha hitlerista. Em sentido lato, a União 
Soviética acabou porque, em dezembro de 1991, 
Gorbachev governava no vazio, no exercício da 
presidência de uma “federação” cujos membros 
secessionavam continuamente, até que não houvesse 
mais o que comandar. O golpe de agosto de 1991, o 
protocolo tipicamente russo da recondução de Gorbachev 
ao poder por um Yeltsin respaldado pelos reformistas, a 
proclamação de independência das repúblicas bálticas, da 
Ucrânia e das repúblicas centro-asiáticas e as 
conversações e prévias de acordo entre Yeltsin, na 
condição de Presidente da Rússia, e líderes das repúblicas 
recém-independentes, alienando Gorbachev e o 
establishment oco da União Soviética, convenceram o 
timoneiro da perestroika de que sua função não valia mais 
sequer a liturgia representativa, de modo que ele julgou 
por bem antecipar-se ao comunicado de que a União 
deixaria de existir na passagem de ano de 1991 para 
1992, e, a 25 de dezembro, declarou extinta a URSS.  

 
Com o fito de exercer o poder de facto no âmbito 

da nova Federação Russa,  foi necessário que Yeltsin 
urdisse conchavos com as elites difusas do antigo PCUS e 
do Estado soviético. Herdeiros do dantesco patrimônio 
estatal soviético e das reservas perspicazmente aplicadas 
no exterior pela antiga KGB, a alienação de tais lideranças 
implicaria, em um exercício de lógica política, em uma 
emulação em menor escala do que havia ocorrido com 
Gorbachev nos últimos meses da URSS: ao promover uma 
“caça às bruxas” contra os “cristãos novos” do capitalismo 
(muitos dos quais figuraram na relação dos conservadores 
“linha-dura” do PCUS), Boris Yeltsin incorreria no risco de 
perder o leme soberano sobre o imenso território russo e 
observar a conversão do país em feudos isolados, com 
oligarcas dos mais distintos matizes exercendo suas 
respectivas lideranças regionais, tragando a Rússia de 
volta a um status quo semelhante ao Império dos 

Romanov no século XVI. Optou o líder russo, face às 
restrições da balança de poder interno e da própria 
fragilidade das instituições russas no pós-comunismo, 
assim, pela conivência e pelos acordos: os oligarcas não 
se inteirariam dos desmandos do governo central e do 
novo “pensamento estratégico” russo, ao passo que 
Yeltsin cercearia as iniciativas moralizadoras da Duma20  
e abster-se-ia de encaminhar medidas que 
prerrogassem transparência nos procedimentos 
financeiros, no mercado de ações e nos balanços das 
recém-privatizadas empresas russas, bem como não 
reprimiria sistematicamente os arroubos de caciquismo 
e as indolências ostensivas dos cânones oligárquicos da 
máfia. O esteio de conduta, bem observa-se, não é 
exclusivo do caso russo: estende-se, antes, a uma vasta 
gama de nações que reputam de instituições frágeis e 
que necessitam de “base política informal”, no mais das 
vezes instrumentalizada por expedientes escusos, para 
se manter no poder e dar prosseguimento ao que 
chamam de “projeto nacional”. 

 
A “queda” de Boris Yeltsin - personalidade 

política dúbia e de comportamento hilário, indiscreto e 
desregrado ao extremo, indecoroso e petulante, 
manipulável e fraco –, em dezembro de 1999,  seguida 
da ascensão aquiescida de Vladimir Putin, primeiro-
ministro de Yeltsin e ex-agente da KGB,  teve 
conseqüências imediatas díspares. Em um primeiro 
momento, era duvidoso que um Presidente recém-
empossado e pivô político de um ex-mandatário que 
havia sido forçado a renunciar em função de uma crise 
política se prestasse ao encaminhamento imediato de 
mudanças que pudessem abalar o conforto dos 
oligarcas, da máfia e do ultra-fisiológico Legislativo 
russo. Esvaídas as primeiras impressões, as lideranças 
russas se deram conta de que o elo entre Yeltsin e Putin 
fundamentava-se em expedientes contingenciais, vez 
que Yeltsin necessitava de Putin em seu gabinete para 
prorrogar a sobrevivência de seu governo e conter os 
ensejos “reformistas” e “moralizadores” da nova linha-
dura russa, viúvas egressas do PCUS, da KGB e de 
facções radicais do combalido Exército Vermelho. Assim, 
a renúncia de Yeltsin (coincidentemente, no Natal de 
1999, exatos oito anos após o pronunciamento no qual 
Gorbachev declarou extinta a URSS) resvalava espaço 
para a afirmação de Putin e para a elaboração de seu 
suposto “projeto” centrado no resgate do nacionalismo 
e no ressurgimento da “grandeza” russa escorada no 
expansionismo imperalista e no aggiornamento das 
áreas de influência. O temor do renascer do 
gosudarstvo russo com feições soviéticas, das medidas 
moralizadoras e do fim dos privilégios dos oligarcas e da 
liberdade de ação da máfia tisnou as lideranças russas e 
as induziu ao desenvolvimento de uma linha de conduta 
defensiva, o que se provou inútil frente ao “calmo e 
contínuo” início de governo de Putin. 

 
A ascensão anunciada de Putin após a queda – 

igualmente anunciada – de Yeltsin era previsível.  Os 

                                                 
20 Parlamento 
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dois últimos anos do governo de Yeltsin foram, sob todos 
os escopos de análise, esdrúxulos. Em 23 de março de 
1998, o presidente russo demitiu todo o seu gabinete, 
incluindo o primeiro-ministro Viktor Chernomyrdin, que foi 
substituído pelo desconhecido e medíocre Sergei 
Kiriyenko, ex-Ministro da Energia russo. Tivesse tal 
arroubo improvisado posto termo às idiossincrasias do 
presidente russo, compreender-se-ia. Ocorre, porém, que, 
nos dezessete meses seguintes, Yeltsin logrou a proeza de 
demitir quatro primeiros-ministros, em meio a 
amadorismos institucionais célebres, como a 
incompreensível moratória que culminou na crise 
financeira de 1998. Ato contínuo Yeltsin demitiu Kiriyenko 
e tentou, sem sucesso, renomear Viktor Chernomyrdin, 
cujo nome foi por duas vezes vetado pela Duma. Em 
setembro de 1998, após a dupla recusa do legislativo 
russo em aprovar a (re) nomeação de Chernomyrdin, 
Yeltsin nomeia Yevgeny Primakov, figura política que 
gozava de alto prestígio na nomenklatura do PCUS e que 
cujo nome havia se tornado famoso nos corredores das 
chancelarias em razão de seus contorcionismos 
diplomáticos em Badgá21 e da cunhagem da expressão 
“Momento Primakov” - com o fito de categorizar os 
improvisos russos, almejando prestígio diplomático para o 
Kremlin. Em maio de 1999, face à ascendente 
popularidade de Primakov, Yeltsin subitamente o exonera 
do cargo de primeiro-ministro, nomeando o Ministro do 
Interior Sergei Stepashin para o posto. Menos de três 
meses depois, sem nenhum motivo aparente, Yeltsin 
demite Stepashin e nomeia o chefe do Serviço Federal de 
Segurança (FSB) e ex-veterano da KGB, Vladimir Putin, 
para o posto, tendo, inobstante, o designado como seu 
sucessor. Em dezembro do mesmo ano, Yeltsin procede 
com um lacônico discurso de renúncia e, vicejando um 
mea-culpa, entrega a presidência da Federação Russa a 
Vladimir Putin. 

 
Em quatro anos à frente do governo russo, o 

escopo fundamental para o qual convergiram o élan 
substancial das ações de Putin foi a reestruturação do 
Estado em bases democráticas (ainda que não liberais) e 
enfatizando, via retórica, o papel “estratégico” do Estado 
nas searas vitais da atividade econômica. Ao não se 
propor ao enfrentamento  com as elites oligárquicas 
herdeiras do pós-comunismo, o mandatário russo propôs, 
tacitamente, uma divisão atributiva baseada em um 
informal princípio de “não-interferência” do Estado em 
assuntos do interesse da máfia, porquanto a máfia se 
abstinha de alardear, por intermédio de sua detenção 
maciça dos meios de comunicação russos, os abusos 
discricionários do governo e a incompetência das forças 
militares russas na Chechênia. Operava-se, 
conseguintemente, uma harmonia precária, pautada na 
informalidade das relações Estado-crime organizado e no 
princípio do benefício mútuo gerado pela aceitação.  

 

                                                 
21 A expressão “Momento Primakov” é de uso corrente nas 
chancelarias, devido ao ex-agente da KGB Yevgeny Primakov, que 
viajou várias vezes a Bagdá, entre 1990 e 1991, com o propósito 
de demover Saddam Hussein da intenção de invadir o Kuwait. 

Há indícios críveis de que a coexistência 
informal entre o Estado e o crime organizado começou a 
ruir após evidências descobertas pelo FSB de que 
facções da máfia russa estavam financiando a aquisição 
de armas por parte de grupos rebeldes chechenos. Tão 
logo as evidências chegaram às mãos de Putin, o 
milenar ethos russo, tão afeto a generalizações (que o 
digam os infelizes manifestantes peneirados a chumbo 
no Palácio de Inverno do czar, em 1905) desprovidas de 
critérios, entrou em ação e foi iconizado na conduta 
governamental em não reconhecer distinções de 
postura entre as distintas facções da máfia – associada 
a outros ramos do crime organizado e à casta dos 
oligarcas - e lançá-las todas em um único juízo de valor, 
declarando-as “inimigas da nação russa” e deflagrando 
a elas uma guerra que o Estado definitivamente não 
tinha meios de empreender. Nesse sentido, as 
retaliações de grupos midiáticos – v.g. Gazprom -, ao 
denunciarem os abusos de Putin, o lobby das 
companhias petrolíferas ao financiarem parlamentares 
de oposição na Duma, a cobertura por vezes 
tendenciosa da campanha russa na Chechênia, os 
apelos rotos à atenção ocidental em relação à opressão 
de Moscou para com as regiões autônomas e minorias 
étnico-religiosas, denotam, de forma clarividente, o 
início de uma ruptura social na Rússia – ainda que tal 
ruptura, assim como pacto que a precedeu, não 
envolvesse a massa substancial da sociedade russa – 
que engendra conseqüências políticas, econômicas e 
institucionais, de sorte a proporcionar o estender de um 
fosso de poder e entendimento entre as elites, podendo 
causar a inércia da Nação e lançá-la em um contexto de 
rancor classista entre as elites políticas e econômicas, 
bem como entre estas e o Corpo Social.  
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CCoonnsseerrvvaaddoorriissmmoo  PPoossii
EEmmaanncciippaaççããoo    

CCooxx,,  LLiinnkkllaatteerr  ee  NNeeuuffeelldd    

  
Seguindo argumento já 

levantado em meu último artigo, meu 
propósito neste é discorrer sobre dois 
aspectos da teoria internacional crítica. 
Em primeiro lugar, acerca de sua crítica 
ao caráter conservador das teorias 
positivistas (realismo, liberalismo e 
variantes – neorealismo, realismo 
estrutural, realismo estrutural 
modificado, realismo pós-clássico, 
regimes, institucionalismo neoliberal 
etc.). Em segundo lugar – e seguindo a 
crítica supracitada –, acerca de seu 
interesse na emancipação. Para tal 
empreitada, terei como base os trabalhos 
de Robert Cox, Andrew Linklater e Mark 
Neufeld, cujas obras serão identificadas 
no decorrer do artigo. 
 

Para Cox22, “Theory is always for 
someone and for some purpose” (COX, 
1986:207). Todas as teorias têm uma 
perspectiva que por sua vez deriva de 
uma posição no tempo e no espaço 
(especialmente do tempo e do espaço 
social e político). Em outras palavras, o 
mundo sempre é visto de um ponto de vista definível 
em termos de classe social, nação, dominação ou 
subordinação etc. Neste sentido, não há teoria em si, ou 
seja, uma teoria sem um ponto de vista delimitado no 
tempo e no espaço. 
 

Decorre daí que uma teoria pode servir a dois 
propósitos distintos: em primeiro lugar, pode ser um  
 
 

                                                 
22 COX, R. W. (1986). Social Forces, States and the World 
Orders: Beyond International Relations Theory. Neorealism and 
its Critics. R. O. Keohane. New York, Columbia University Press. 
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tratados em cada área específica na qual surgem24. A 
força de tal teoria reside em sua habilidade de 
estabelecer os limites de uma determinada área 
problemática e reduzir um problema particular a um 
determinado número de variáveis, sendo assim passível 
de uma análise precisa. Assim, graças à suposição 
coeteris paribus sobre a qual a teoria de resolução de 
problemas está baseada, seria possível o 
desenvolvimento de leis ou regularidades que 
aparentam validade universal. Nota-se, assim, que se 
trata de uma teoria a-histórica, uma vez que trabalha 
com um presente contínuo. 
 

Em segundo lugar, teríamos a teoria crítica 
(critical theory), que é crítica devido ao fato de se 
colocar fora da ordem de mundo prevalecente e 
perguntar como tal ordem veio à existência. Ela não 
toma as instituições e as relações sociais e de poder 
como dadas, mas questiona seu surgimento e se elas 
estariam em processo de superação/transformação. 
Neste sentido, ao contrário da teoria de resolução de 
problemas, a teoria crítica está preocupada em tratar o 
complexo sociedade/Estado como um todo, e não em 
dividi-lo em partes separadas. Além disso, 
diferentemente da teoria de resolução de problemas, é 
uma teoria da história na medida em que se preocupa 
não somente com o passado, mas também com os 
contínuos processos de mudança histórica. 
 

Em suma, essa é a distinção básica feita por 
Cox (calcado em Horkheimer) entre os tipos de teorias 
existentes. A exposição mais detalhada da definição 
coxiana de teoria crítica e teoria de resolução de 
problemas é de extrema relevância, uma vez que ela é 
compartilhada por vários outros teóricos críticos de 
grande envergadura (LINKLATER, 1996:281 e 1998:20, 
NEULFELD, 1995:58)25. 
 

Assim, partindo de tal definição, Cox afirma que 
a suposição a-histórica da teoria de resolução de 
problemas é uma falsa premissa, uma vez que a ordem 
política e social não é fixa, mas está sempre em 
mudança. Neste sentido, a suposição de que a realidade 
é fixa não é uma mera conveniência metodológica, mas 
sim um viés ideológico, uma vez que serve aos 
interesses particulares (sejam eles de classe ou 

                                                 
24 Um exemplo seria o caso de YOUNG, O. R. (1989). 
International Cooperation: Building Regimes for Natural 
Resources and the Environment. Ithaca, Cornell University 
Press, pág. 94, que ao discutir e reconhecer os limites dos 
regimes no tocante aos padrões de equidade resultantes destes 
(neste caso específico, os regimes espontâneos e os 
negociados), toma a realidade como dada, sem questionar a 
possibilidade de transformação da mesma. 
25 LINKLATER, A. (1998). The Transformation of Political 
Community: Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. 
Columbia, University of South Carolina Press; LINKLATER, A. 
(1996). The achievements of critical theory. International 
theory; positivism and beyond. S. Smith, K. Booth and M. 
Zalewski. Cambridge, Cambridge University Press e NEUFELD, 
M. (1995). The Restructuring of International Relations Theory. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

nacionais) daqueles que estão satisfeitos dentro de 
uma determinada ordem. Em outras palavras: a 
teoria de resolução de problemas é conservadora, 
uma vez que busca resolver os problemas que surgem 
nas várias partes do complexo social a fim de manter 
o bom funcionamento deste. Trata-se, assim, não de 
uma teoria isenta de valor como comumente se 
afirma (semelhante às ciências naturais), mas sim de 
uma teoria impregnada de valor, uma vez que 
implicitamente aceita a ordem existente como algo 
dado, não problematizável. O neorealismo seria assim 
a-histórico, uma vez que, ao reificar a realidade, trata 
a mudança/transformação como uma anomalia. 
 

Da mesma forma que sua distinção básica 
entre teoria crítica e teoria de resolução de 
problemas, a crítica de Cox ao caráter conservador 
das teorias positivistas (que são teorias de resolução 
de problemas) também é seguido de perto por vários 
outros teóricos críticos. 
 

Linklater, por exemplo, parte da crítica 
coxiana para afirmar que o neorealismo falha por não 
reconhecer a possibilidade de que o sistema 
internacional possa ser transformado através da 
reconstrução das comunidades políticas – em outras 
palavras, através da reconstrução do Estado moderno 
e do sistema internacional de Estados a fim de 
permitir um desenvolvimento de altos níveis de 
universalidade. Neste sentido, o neorealismo seria um 
“projeto totalizante” (LINKLATER, 1998:16), já que 
contribui para que os Estados busquem a construção 
de comunidades nacionais homogêneas que se 
distingam profundamente dos estrangeiros e sejam 
totalmente desinteressadas acerca dos interesses 
destes. 
 

O neorealismo também pode ser 
caracterizado como uma teoria moralmente limitada, 
uma vez que seus postulados acerca dos 
constrangimentos exercidos por um sistema 
internacional imutavelmente anárquico absolveriam 
os Estados de suas responsabilidades morais (por 
exemplo, práticas que criassem formas mais justas de 
organização política). Além disso, ao privilegiar a 
ordem existente, o neorealismo privilegia os 
interesses daqueles que se beneficiam desta ordem, o 
que facilita a reprodução de um arranjo social que 
frustra as aspirações políticas dos grupos 
sistematicamente excluídos, tais como os pobres 
globais e os refugiados, nações minoritárias e os 
povos indígenas do mundo (ibid. 1998:21). Assim, 
considerar a tese neorealista da imutabilidade como 
uma observação politicamente neutra de uma 
realidade independente é dar apoio ideológico ao 
status quo, negando que há possibilidades 
alternativas latentes nas próprias estruturas sociais 
existentes – ou seja, é negar que, conforme já 
afirmou Marx, “all that is solid eventually melts into 
air” (ibid. 1996:280). 
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Também resgatando o argumento de Cox, 
Neufeld critica o positivismo por este ser uma teoria de 
resolução de problemas (“teoria tradicional” – NEUFELD, 
1995:92) que, enquanto tal, é ideológica e 
mantenedora do status quo. Assim, o positivismo nas 
teorias de relações internacionais seria uma das 
maiores forças que contribuem para a manutenção das 
“relações de dependência ideologicamente congeladas” 
(ibidem), manutenção esta que é acompanhada da 
reificação da ordem global (como lembra Cox) – ou 
seja, apresenta a ordem global como permanente e 
separada da ação humana.  
 

Mas, além disso, ele também identifica os 
“dogmas centrais” do positivismo bem como suas 
suposições subjacentes. De acordo com Neufeld, a 
identificação e a crítica de tais dogmas e suposições é 
crucial, uma vez que em um contexto no qual o 
positivismo permanece dominante, é somente através 
da demonstração de suas limitações que se torna 
possível criar espaços para formas alternativas de 
teorização sobre a política internacional (ibid. 1995:24). 
 

Seriam, desta forma, três os dogmas centrais 
do positivismo. Em primeiro lugar, teríamos a “verdade 
como correspondência” – ou seja, o conhecimento 
positivo é confiável porque corresponde diretamente ao 
observável, ao mundo empírico. Subjacente a este 
dogma estaria a suposição da separação entre sujeito e 
objeto, que afirma existir um mundo real (objeto) 
separado e distinto das construções teóricas do cientista 
(sujeito). Assim, o verdadeiro conhecimento é aquele 
que se conforma à realidade objetiva. 
 

Em segundo lugar está o dogma da “unidade 
metodológica da ciência”, segundo o qual a metodologia 
de pesquisa desenvolvida para o estudo do mundo 
natural é igualmente aplicável ao estudo do mundo 
social. Sua suposição subjacente é a do naturalismo, 
que assume não haver diferenças fundamentais entre o 
mudo natural e o mundo social a ponto de inviabilizar a 
aplicação da metodologia daquele mundo a este. Ou 
seja, tal suposição parte do princípio de que é possível 
encontrar no mundo social as mesmas regularidades 
encontradas no mundo natural, dando assim suporte 
para a crença no progresso da ciência. 
 

Por fim temos, em terceiro lugar, o dogma da 
“natureza não-valorativa do conhecimento científico”. 
De acordo com este dogma, o conhecimento produzido 
através de uma metodologia positivista é um 
conhecimento restrito ao mundo objetivo, não se 
pronunciando acerca de questões de caráter normativo. 
Além disso, tal conhecimento não é afetado pelos 
valores dos pesquisadores. Sua suposição subjacente é 
a da separação entre fato e valor – ficando a ciência 
assim preocupada com o fato e evitando não só a 
emissão de qualquer tipo de juízo de valor como 
também a influência deste na pesquisa científica. 
 

Em linhas gerais, podemos dizer que são 
essas as críticas de Cox, Linklater e Neufeld ao 
caráter conservador presente nas teorias positivistas 
de relações internacionais (tanto o realismo quanto o 
liberalismo). Contudo, tais teorias não param por aí. 
Na verdade, como afirma Neufeld, a crítica ao 
positivismo é apenas um passo na elaboração de 
teorias emancipatórias das relações internacionais. 
 

De acordo com Cox, para mudar o mundo é 
necessário que comecemos entendendo o mundo 
como ele é, ou seja, entendo as estruturas da 
realidade que nos cercam (COX, 1986:242). Partindo, 
assim, de uma abordagem historicista, é possível não 
só entender as estruturas históricas características de 
eras particulares como também explicar as 
transformações de uma estrutura para outra. Tal 
abordagem tem uma relevância estritamente prática, 
uma vez que se preocupa com a possibilidade de 
transformação da ordem mundial presente. É neste 
sentido que devemos entender o caráter 
emancipatório da obra de Cox, já que, segundo 
Neulfeld, “Cox julga ser a ‘teoria crítica’ superior com 
base em seu conteúdo político-normativo 
emancipatório” (NEUFELD, 1995:60). 
 

Linklater, por sua vez, parte do princípio de 
que não há relação social fora da esfera discursiva. 
Neste sentido – baseado em Habermas – ele propõe 
uma ética do discurso, que pressupõe que um 
verdadeiro diálogo existe quando agentes morais 
aceitam que não há certezas a priori sobre quem irá 
aprender de quem e quando eles entrarão em um 
processo de crítica recíproca. Os indivíduos devem 
partir de onde estão dispostos a ouvir, justificar suas 
suposições e serem vencidos, se for o caso, pelo 
melhor argumento. Neste sentido, a ética do discurso 
leva a uma crítica das estruturas e crenças que 
obstruem um diálogo aberto, diálogo este que deve 
ser universalista a fim de incluir todos os seres 
humanos. É desta forma que Linklater entende que a 
busca pela emancipação pressupõe a busca de uma 
ética do discurso, uma vez que o indivíduo só se 
realiza enquanto self no diálogo. 
 

Além disso, Linklater afirma que o Estado 
moderno é um grande instrumento totalizante que 
contribui deveras para a repressão das 
particularidades. Neste sentido, faz-se necessária 
uma alternativa emancipatória que não reproduza tal 
sistema totalizante, mas que transforme as 
comunidades políticas de uma maneira tripla, a fim de 
garantir um grande respeito às diferenças culturais, 
fortes comprometimentos com a redução das 
desigualdades materiais e avanços significativos na 
universalidade (LINKLATER, 1998:3). 
 

Partindo da afirmação de que a crítica sempre 
foi um instrumento de deslegitimação do status quo, 
Neufeld afirma que a questão da liberdade humana 
sempre esteve no centro de toda reflexão acerca da 
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emancipação humana. Neste sentido, ele afirma que 
toda reflexão teórica crítica, como resultado da 
reformulação teórica de Marx, deve ser entendida como 
uma atividade política prática, exercida por agentes 
humanos conscientizados e orientada em direção à 
transformação da sociedade. 
 

Neufeld define, assim, quais seriam as três 
características básicas de uma teoria emancipatória. Em 
primeiro lugar, está a reflexividade teórica, que diz 
respeito à noção de que a teorização não deve se 
confinar ao mundo empírico, mas deve haver um 
processo de reflexão teórica acerca do processo de 
teorização em si. A segunda característica diz respeito 
ao papel criativo da consciência humana, capaz de 
constituir e transformar os modos social e político de 
vida. Por fim, uma teoria emancipatória deve estar 
engajada na crítica social em apoio da atividade política 
prática orientada para a transformação social. Em 
outras palavras, uma teoria emancipatória busca 
promover um processo de educação e conscientização 
entre os excluídos dos arranjos políticos e sociais. 
 

Em suma, embora conscientes de que não há 
uma única teoria crítica, mas várias26, podemos dizer 
que os três autores afirmam que a teoria crítica é uma 
teoria interessada na emancipação, devido ao fato de 
ser ela uma teoria que não aceita a realidade como a 
única alternativa possível, mas que questiona todas as 
instituições e ordens sociais subjacentes à realidade a 
fim de buscar a transformação social. Como afirmou 
Cox, ela pode ser um guia para uma ação estratégica 
em busca de uma ordem alternativa, sendo a teorização 
crítica, assim, fundamental para o próprio processo 
emancipatório. 
 
É neste sentido que a teoria crítica busca um processo 
de conscientização social (Neufeld) que se daria não 
pela imposição, mas sim por um processo social 
intersubjetivo através do qual os indivíduos, colocados 
em um espaço comum (a política global hoje é um 
espaço comum, o que mostra pertinência de uma teoria 
crítica nas relações internacionais) em condições de 
diálogo, são capazes – na medida em que são seres 
morais – de buscar a construção de uma universalidade 
e de desvendar o que seria o bem comum. 

 
 
 
 

                                                 
26 Como bem notou Chris Brown, “(...) there are only critical 
theories in the plural, and an attack on one theory in by no 
means an attack on all” (ver BROWN, C. (1994). “’Turtles All 
the Way Down’: Anti-Foundationalism, Critical Theory and 
International Relations”. Millennium: Journal of International 
Studies 23(2), pág. 236). Neste sentido, vemos um dos vários 
equívocos da crítica de Mearsheimer à teoria crítica: a 
generalização excessiva desqualifica sua crítica. Para maiores 
detalhes, ver MEARSHEIMER, J. J. (1995). “The False Promise 
of International Institutions”. International Security 19(3), pág. 
37-47. 
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NNoo  eessccooppoo  ddee  BBuusshh
OObbsseerrvvaaççõõeess  ssoobbrree  oo  ““EEiixxoo  ddoo
  

“North Korea is a regime arming with missiles and 
weapons of mass destruction (...) Iran aggressively 

pursues these weapons and exports terror (...) The Iraqi 
regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, 
and nuclear weapons for over a decade (...) agreed to 

international inspections – then kicked out the inspectors. 
(...) States like these, and their terrorist allies, constitute 

an axis of evil, arming to threaten the peace of the 
world.”27 

George W. Bush 
 Estado da União, 29 de janeiro de 2002 

 
 

Nos últimos anos, provavelmente 
nenhum discurso causou uma reação 
internacional tão grande e duradoura como 
o Estado da União de 2002, que foi 
proferido pelo presidente dos Estados 
Unidos da América, George Walker Bush, 
aos congressistas de seu país e transmitido 
ao vivo por canais nacionais e 
internacionais em diversas partes do 
mundo. É possível que Bush e seus speech 
writers não tenham previsto a reação global 
reprovativa àquele discurso, precisamente 
em razão dos comentários associados a 
três vocábulos que este continha: “axis of 
evil”. Desde então, tornaram-se mais 
constantes do que nunca as acusações aos 
EUA e ao seu presidente de imperialismo 
contemporâneo, polícia mundial, lawless 
cowboy, global bully etc. Por outro lado, 
talvez essa previsão ocorrera, mas eles 
optaram por não alterar o discurso porque, 
a despeito de quaisquer críticas que 
poderiam emergir, a mensagem aos 
inimigos da “América” tinha de ser clara, veemente e 
austera. 

                                                 
27 2002 State of the Union Address. Disponível em: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/wh/rem/7672.htm.  
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membro principal da atual administração interina 
iraquiana, não obstante a menção na resolução 1511 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas de que 
o “Governing Council and its ministers are the 
principal bodies of the Iraqi interim administration”. 
Logicamente, isso não é o que de fato ocorre, pois é 
inconcebível a possibilidade de que Paul Bremer não 
tenha a palavra final sobre todas as decisões da 
administração interina. Ultimamente, o governo 
estadunidense tem manifestado insatisfação com a 
inépcia e/ou morosidade do Conselho e indicado que a 
constituição de um novo governo iraquiano poderá ser 
antecipada; a despeito disso, os EUA terão controle 
sobre o Iraque durante muito tempo.  

 
Os outros dois estados do “Eixo do Mal”, 

aludidos nominalmente no discurso, estão sob a 
vigilância permanente dos Estados Unidos. A via 
precípua escolhida pelo governo Bush para lidar com 
esses Estados é a diplomacia. Talvez esta seja uma 
opção provisória até que os compromissos com o 
Afeganistão e o Iraque, que impedem novas 
“aventuras” militares, terminem ou exijam menos 
gastos e tropas estadunidenses. Por conseguinte, o 
atual manuseio diplomático dos impasses envolvendo 
o Irã e a Coréia do Norte pode ser uma mera 
protelação de novas incursões militares até que estas 
sejam concrescíveis. Por outro lado, é possível que o 
governo Bush tenha percebido a equivocação da 
guerra contra o Iraque (embora não declare isso 
publicamente) e, por isso, a primazia da diplomacia 
no presente, em vez do uso da força. 

 
De qualquer forma, esses dois países são 

alvos mais difíceis que o Iraque, pois representam, 
em níveis de gravidade diferentes, ameaças 
nucleares. Esse fato justifica parcialmente a mudança 
de abordagem dos Estados Unidos. No ano passado, 
desde o início da campanha contra o Iraque, o 
governo Bush já havia optado por uma ação militar 
“preventiva” e só depois de premido pelos norte-
americanos e pela comunidade internacional resolveu 
tratar – ou fingir tratar – da questão 
diplomaticamente. Nos casos do Irã e da Coréia do 
Norte, nota-se um caminho inverso. A diplomacia é a 
opção inicial; entretanto, se esta falhar, os EUA 
poderão optar pela via militar – o governo norte-
americano já asseverou reiteradamente que esta 
alternativa não pode ser excluída em nenhum dos 
dois casos. 

 
Após a proclamação explícita daqueles três 

países como componentes do “Eixo do Mal”, os EUA 
não incluíram formal e publicamente outros estados 
nesse grupo. No entanto, relatórios do governo norte-
americano e declarações de Bush e de outros 
integrantes de seu governo tornam crescentemente 
patente que seus outros países membros são Cuba, 
Sudão, Líbia e Síria – desde 1993, estes e aqueles 

três países compõem a lista dos EUA de Estados que 
patrocinam o terrorismo.28  
 

No ano passado, aproximadamente uma 
semana após o Estado da União, na ocasião do 
aniversário de Kim Jong Il, Fidel Castro declarou seu 
respeito e admiração pelo líder norte-coreano e 
enalteceu-o por seu empenho em liderar a luta do povo 
norte-coreano contra os atos hostis das potências 
imperialistas. O governante cubano ainda disse que 
buscaria expandir e fortalecer os laços fraternos e a 
cooperação com a Coréia do Norte.29 Indubitavelmente, 
isso repercutiria negativamente em Washington. Em 
outubro deste ano, Bush enunciou novas políticas 
atinentes a Cuba, que incluem o aumento do rigor no 
controle das restrições a viagens de norte-americanos 
ao país, a facilitação da imigração de cubanos aos EUA e 
a criação de uma comissão para fazer planos para “o dia 
feliz em que o regime de Castro não existirá mais e a 
democracia chegará à ilha”. Segundo Bush, “o regime 
de Castro não mudará por escolha própria, mas Cuba 
deve mudar”.30 

 
O método preferencial de Washington para 

“mudar” Cuba não é a diplomacia nem a intervenção 
militar, e sim o apoio aos dissidentes cubanos para que 
eles derrubem o regime de Castro. Desde 1961, quando 
Castro proclamou a adoção do “socialismo” em Cuba, o 
relacionamento político entre este país e os Estados 
Unidos tem sido mutuamente hostil. Neste contexto, um 
exemplo marcante é o episódio da invasão da Baía dos 
Porcos, ocorrido naquele mesmo ano, que foi uma 
tentativa norte-americana frustrada de mudar o regime 
cubano. 

 
O anseio por essa mudança transcende as 

diferenças partidárias e mantém-se como um desígnio 
de longa data dos EUA. As iniciativas anunciadas 
recentemente por Bush não só aproveitam o ensejo da 
atual campanha estadunidense de mudança de regime 
em rogue nations, como também estão relacionadas à 
eleição presidencial de 2004, basicamente por um 
motivo: os vinte e cinco votos eleitorais da Flórida. Na 
eleição de 2000, 80% dos cubano-americanos deste 
estado votaram em George Bush, mas poderiam hesitar 
em apóia-lo no próximo ano em razão de sua decisão de 
repatriar doze cubanos que tentaram chegar à Florida, 
dos quais seis foram condenados à prisão por períodos 
de 7 a 10 anos, 31 e do descumprimento de sua 

                                                 
28 Global Terrorist Attacks Rose 8 Percent in 2000. Disponível 
em: http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/01050102.htm.  
29 The Other “Axis Of Evil”: Cuba and North Korea. Disponível 
em: http://ctp.iccas.miami.edu/FOCUS_Web/Issue35.htm 
30 President Bush Discusses Cuba Policy in Rose Garden 
Speech. Disponível em: 
https://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/2003101
0-2.html  
31 Esse episódio ocorreu em julho de 2003, quando doze 
cubanos suspeitos de seqüestrar um barco para chegar à 
Florida foram interceptados pela guarda costeira norte-
americana. De acordo com a lei estadunidense, os cubanos que 
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promessa, enquanto era candidato à presidência, de 
revisar as políticas relativas a Cuba que foram 
adotadas pelo governo Clinton.  

 
No caso do Sudão, o governo Bush tem 

empregado a diplomacia. Atualmente, os EUA estão 
firmemente endossando o processo de negociação em 
curso entre o governo e rebeldes do país para 
terminar a guerra civil sudanesa de 20 anos de 
duração. 

 
Vários acontecimentos, ocorridos a partir do 

final da década de 1980, justificam ou demonstram a 
preocupação dos EUA com esse país: em 1989, o 
general Omar Hassan al-Bashir, da Frente Islâmica 
Nacional, assumiu o poder do Sudão por meio de um 
golpe militar, e até hoje ele governa o país; entre 
1991 e 1996, Osama bin Laden residiu no Sudão; em 
1993, os Estados Unidos classificaram-no como um 
Estado que patrocina o terrorismo; em 1996, a 
embaixada estadunidense no país foi fechada; em 
1997, o governo Clinton impôs sanções ao Sudão; e 
em 1998, os EUA bombardearam uma importante 
instalação farmacêutica no país. 

 
Essa política de distanciamento e contenção 

da época de Clinton está sendo modificada pelo 
governo Bush. Em setembro de 2001, os EUA 
nomearam John Danforth como seu representante 
especial para encorajar o processo de paz entre os 
rebeldes e o governo do país e permitiram que o 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
suspendesse as sanções que impôs ao Sudão em 
1996, o que fora impedido pelos Estados Unidos em 
2000.32 Apesar da assinatura de um acordo para 
cessação de hostilidades no ano passado, o conflito 
continua e a situação em que a população se encontra 
é calamitosa. As sanções norte-americanas, que ainda 
não foram suspensas, agravam o dramático quadro 
social sudanês. Contudo, as negociações entre as 
partes conflitantes prosseguem.  
 

Há aproximadamente um mês, Colin Powell 
discursou sobre a situação sudanesa no Quênia. Ele 
acredita que as negociações serão concluídas ainda no 
final deste ano. A expectativa de Bush é de que após 
a pacificação do país, a democracia, a abertura 
econômica e o combate ao terrorismo serão 
propósitos mais factíveis. A articulação do governo 
Bush tem logrado alguns êxitos, o que indica que o 
país provavelmente não será sujeito a uma ação 
militar estadunidense. 

 
A atual mudança da política externa norte-

americana em relação ao Sudão parece estar 

                                                                               
conseguem chegar ao solo dos EUA podem ficar no país, mas 
aqueles que são interceptados no mar são repatriados. 
32 Sudan: Humanitarian Crisis, Peace Talks, Terrorism, and 
U.S. Policy. Disponível em: 
http://www.fas.org/man/crs/IB98043.pdf.  

relacionada a algo que também interessa ao governo 
Bush em outros membros do “Eixo do Mal”: o petróleo. 
Os Estados Unidos desejam reduzir sua dependência do 
petróleo do Oriente Médio e, por isso, o interesse pelo 
petróleo africano, que tem sido crescentemente 
importado pelos norte-americanos. Além do ensejo a 
mudanças políticas, a paz no Sudão e no continente 
facilitará a exploração, extração e exportação de 
petróleo, permitindo o aumento das importações dos 
EUA e podendo gerar lucros para empresas norte-
americanas, muitas das quais já têm demonstrado 
grande interesse pela exploração das reservas 
petrolíferas africanas. A exportação do petróleo sudanês 
começou em 1999 e tem gerado ao país US$ 500 
milhões anualmente. Suas reservas são pouco 
exploradas e as estimativas de sua dimensão são 
auspiciosas. Além do petróleo, o interesse norte-
americano pelo Sudão está associado à sua localização 
geográfica – ao sul do Egito – e à presença de grandes 
grupos terroristas no país, como o Hamas e o Jihad 
Islâmico, contra os quais os Estados Unidos estão 
oficialmente em guerra. 

 
Como o Sudão, a Líbia também é um país 

africano contíguo ao Egito, cujas reservas petrolíferas 
são relevantes. A produção de petróleo da Líbia, ao 
contrário da sudanesa, é vasta, a segunda maior do 
continente africano – a primeira é a nigeriana. O país é 
governado pelo coronel Muammar Abu Minyar al-
Qadhafi desde 1969, quando ele chegou ao poder 
mediante um golpe militar; ele estabeleceu no país um 
sistema político que mescla “socialismo” e islamismo.  

 
Há cerca de dois meses, John Bolton, 

Subsecretário para Controle de Armas e Segurança 
Internacional dos EUA, disse, diante de um comitê do 
Congresso norte-americano, que “among rogue states, 
those most aggressively seeking to acquire or develop 
WMD (…) which are therefore threats to our national 
security, are Iran and North Korea, followed by Libya 
and Syria”.33 Segundo ele, desde a suspensão das 
sanções da ONU ao país, em 1999, a Líbia, que tem um 
longo histórico de interesse por armas de destruição em 
massa, tem tentado adquiri-las e desenvolvê-las. As 
sanções norte-americanas à Líbia, algumas das quais 
datam de 1982, ainda não foram suspensas.  

 
Enquanto para Cuba, Sudão, e talvez até Irã e 

Síria, autoridades do governo Bush acreditam que as 
transformações políticas possam ocorrer internamente, 
no caso da Líbia, alguns comentários de representantes 
do governo sugerem que as expectativas são distintas. 
No início deste ano, Richard Perle, membro do Conselho 
de Política de Defesa dos EUA, disse que uma 
intervenção talvez seja necessária na Líbia, mas afirmou 
que isso, por agora, está fora da realidade global; ele 

                                                 
33 U.S. Concerned by Syria's WMD Capabilities, Support for 
Terror. Disponível em:  
http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/texts/03091600.htm. 
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adicionou que “o coronel sabe que estamos de olho 
nele”.34 

 
Ultimamente, dentre os quatro países do 

“Eixo do Mal Ampliado", a Síria está em maior 
evidência. Este país começou a ter mais destaque a 
partir da intervenção norte-americana no Iraque, em 
virtude de sua oposição a esta e da migração de 
terroristas ao território iraquiano através da fronteira 
síria. Apesar de reconhecer que a Síria aumentou 
seus esforços para evitar tal passagem de terroristas, 
os EUA ainda estão insatisfeitos com a cooperação do 
país. No último mês, a Síria atraiu ainda mais atenção 
internacional em face do ataque israelense em seu 
território – segundo Israel, para desmantelar campos 
de treinamento terrorista. Após esse episódio, 
Washington declarou que Israel tem o direito de se 
defender e a Síria tem de parar de patrocinar grupos 
terroristas. 

 
Segundo os governo norte-americano, a Síria 

mantém programas nucleares e de armas químicas e 
biológicas, possui mísseis que poderiam atingir Israel, 
Iraque, Jordânia e Turquia e tem a ajuda de entidades 
norte-coreanas e iranianas para desenvolver seu 
programa de mísseis. Os Estados Unidos impuseram 
sanções à Síria na década de 1990, e a Casa dos 
Representantes aprovou no mês passado uma lei – 
Syria Accountability and Lebanese Sovereignty 
Restoration Act of 2003 – que aumentará as sanções 
ao país. Declarações hostis de Washington sobre o 
governo sírio não são insólitas. Em abril deste ano, 
por exemplo, Paul Wolfowitz, Secretário Adjunto de 
Defesa dos EUA, disse que “é preciso haver uma 
mudança na Síria também (...) O regime sírio é 
estranho, de extrema brutalidade”. Os EUA preferem 
que a mudança ocorra internamente, mas se isso não 
acontecer, tentarão lograr isso por outros meios, 
inclusive, se necessário, os militares. 

Quando Bush foi eleito, em 2000, já havia a 
expectativa de mudanças importantes na política 
externa norte-americana, não nos seus fundamentos 
e linhas gerais, e sim no realce de alguns de seus 
traços antigos, como o unilateralismo e a 
agressividade. Os atentados terroristas de 11 de 
setembro de 2001 anteciparam, consolidaram e 
exacerbaram essa direção. Possivelmente, se esses 
ataques não tivessem acontecido, o “Eixo do Mal” não 
teria sido criado. Todavia, a hostilidade norte-
americana a seus membros permaneceria, pois 
consiste em uma percepção de Estado, isto é, acima 
de questões partidárias e visões individuais de cada 
presidente. 

 
No presente, há uma grande preocupação 

global com novas intervenções militares 

                                                 
34 Perle: US Also Seeks Regime Change in Iran, Libya, Syria. 
Disponível em:  
http://www.globalpolicy.org/wtc/targets/2003/0225perle.ht
m. 

estadunidenses em países do “Eixo do Mal” e com as 
mortes, a destruição e o aumento da instabilidade 
internacional conseqüentes. Contudo, como 
atualmente os EUA estão sobrecarregados militar e 
financeiramente com o Iraque e o Afeganistão, 
futuras campanhas militares empreendidas pelo 
governo Bush dependem da sua reeleição em 2004. 
Se isto ocorrer, embora não se possa ter certeza 
absoluta de que mais intervenções dessa natureza 
sucederão, é quase certo que mudanças de regime 
em outros países do “Eixo do Mal”, que continuarão 
no escopo de Bush, irão ocorrer nos próximos anos, 
militar ou diplomaticamente e com a direta ou indireta 
participação dos Estados Unidos. Por ora, só nos resta 
aguardar e observar.  
 
__________ 
 
Fabiana Torres Lima é bacharelanda em Relações 
Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, Rio de 
Janeiro.
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Ecopolítica – RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  ee  QQuueess
 
 

O envolvimento e a influência, direta ou 
indireta, da questão ambiental nos mais diversos 
âmbitos (social, econômico, político, cultural etc.) da 
sociedade (seja micro [como um país] ou macro [um 
continente, por exemplo]), ou seja, o fato de ser um 
tópico de relevância no cenário internacional, acaba por 
transformar a mesma em um objeto de investigação e 
estudo das Relações Internacionais, que procura 
analisar (ou até mesmo modificar, 
através de uma participação mais direta) 
uma determinada conjuntura (contexto) 
estabelecida pelo resultado da 
ação/interferência dos diversos agentes 
(Estados, empresas, organizações 
governamentais, organizações não-
governamentais, indivíduos etc.) situados 
em diferentes Estados. 
 

Orientado sob a égide das 
disposições iniciais supracitadas, pode-se 
empreender uma análise da questão 
ambiental no escopo das Relações 
Internacionais, tendo por enfatizar a 
importância de elementos, conceitos e 
análises referentes a temas como a 
humanidade, o desenvolvimento 
sustentável, a globalização, a tecnologia, 
o progresso, além da necessidade de 
utilizar alguns arcabouços teóricos, resultantes de 
práticas analíticas prévias respeitantes a temáticas e 
conceitos de Regimes Internacionais, Governança, 
Teorias em Relações Internacionais, Estudos de 
Estruturas e Mecanismo Sociológicos, Estudos da Ação 
Humana Individual e Coletiva, Geopolítica, entre outros, 
como instrumento de promoção de uma mais completa 
e satisfatória compreensão do(s) objeto(s) submetido(s) 
a estudo/análise/crítica. 
 

A questão ambiental é reconhecida como um 
objeto de relevância no cenário mundial, inserida num 
contexto amplo de introdução da temática humana e 
das questões globais no escopo internacional, 
representando uma mudança significativa na realidade 

das Relações Internacionais e 
escolas de pensamento. 
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35 HURRELL, Andrew. Sociedade 
global. In.: "Lua Nova" - revista 
2000. 
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A questão ambiental é melhor compreendida e 
analisada a partir dos princípios dos Estudos de 
Regimes Internacionais e os Estudos de Governança. A 
idéia de governança como mecanismos funcionais 
necessários à viabilização de qualquer sistema humano 
(não implicando, necessariamente, a existência de 
organizações e instituições formalmente constituídas 
para exercer tal ação), ou seja, "um conjunto de 
instituições e processos, formais e informais, 
responsáveis pela regulação da ação coletiva de um ou 
mais grupos humanos"36, e de regimes como uma 
espécie de subconjunto37 específico dos estudos em 
governança, focados em "áreas temáticas" ou 
fragmentações/compartimentos da compreensão das 
Relações Internacionais, ou seja, "regras, normas, 
princípios e procedimentos de tomada de decisão, 
implícitos ou explícitos, para os quais convergem as 
expectativas dos agentes numa área temática das 
Relações Internacionais"38, ainda que possuam pontos 
divergentes, encontram-se em contigüidade. É 
necessário enfatizar que esse quadro interrelacional, 
embora aparentemente demonstre ser uma estrutura de 
cooperação entre níveis mais (governança) e menos 
(regimes) amplos de escopo, demonstra ser deveras 
complexo (como indicam as lógicas no sistema 
internacional bifurcado de James N. Rosenau e as 
demandas participativas nos processos de tomada de 
decisão da globalização de Robert O. Keohane & Joseph 
S. Nye Jr.). 
 

A partir de tais disposições teóricas, percebe-se 
uma analogia interessante entre as idéias de 
governança e regimes e os ideias de desenvolvimento 
sustentável referentes ao lema "pensar local, agir 
global". Ambas as idéias referem-se a uma necessidade 
sistêmica intrínseca da interrelação entre escopos 
amplos (macros) e compartimentados (micros) de 
atuação. 
 

A ação humana sustentada perante o meio 
ambiente é freqüentemente vinculada a tal lema 
("pensar local, agir global") como referência orientadora 
da atuação destinada à promoção do bem-estar e 
desenvolvimento humanos e naturais. Tal expressão 
denota a necessidade de salvaguarda do meio ambiente 
global através da consciência individual e o trato da 
questão como indispensável tanto do escopo micro 
(individual) como macro (global), tendo em mente o 
fato de tal ambiente ser compartilhado por toda a 
humanidade. 
 

Tal pensamento demonstra ser indispensável 
para a realização do vislumbre do desenvolvimento 

                                                 
36 KEOHANE, Robert O.; NYE JR., Joseph S. Introduction. In: 
NYE JR., Joseph S.; DONAHUE, John D. (Ed.). "Governance in 
a globalizing world". Washington: Brookings Institution Press, 
2000. 
37 A governança significaria o escopo sistêmico mais amplo, e 
os regimes, escopos mais delimitados. 
38 KRASNER, Stephen. "International Regimes". Ithaca: 
Cornell University Press, 1983. 

sustentável, embora, de maneira empírica, tal 
apresente como caráter intrínseco à própria proposta 
original (assim como toda proposição de ação que 
englobe a humanidade por inteiro) a impraticabilidade 
plena dessa diretriz. Isso se demonstra pelo fato de o 
desafio de toda ação coletiva (global) em prol do bem-
estar humano (e ambiental) recair sobre o sistema de 
eficácia de tal conduta. O bem (como meta) tem a 
maximização de sua realização ou efetividade no plano 
micro, na ação local, na relação indivíduo-indivíduo. Por 
esse motivo, políticas que visem ao bem-estar comum, 
bem como os ideais de direitos humanos universais e 
responsabilidade sustentada do zelo ambiental, estão 
fadadas a um grau de realização insatisfatório, devido à 
impossibilidade de êxito pleno com relação ao alcance 
do resultado máximo de realização. 
 

Outro aspectos de extrema importância na 
prática analítica da questão ambiental referem-se à 
relação do meio ambiente com a globalização, a 
tecnologia e o progresso. 
 

“A Globalização consiste num mundo 
caracterizado por redes de interdependência 
estabelecidas em distâncias multicontinentais, em 
número cada vez maior e com efeitos cada vez maiores. 
Entenda-se por redes de interdependência um conjunto 
de fluxos (econômicos, militares, sociais-culturais e 
ambientais) entre múltiplos agentes do sistema 
internacional – Estados nacionais e agentes não-
soberanos, tais como as Organizações Não-
Governamentais (ONGs), corporações multinacionais 
etc. Interdependência entre agentes existe quando as 
ações de um agente influenciam o resultado das ações 
de outros agentes”39. Assim sendo, tal fenômeno 
adquire extrema importância na análise contemporânea 
da questão ambiental, com relação à difusão 
interdependente dos efeitos da atuação dos diversos 
agentes internacionais. Ainda, é digna de menção a 
relação entre globalização, tecnologia e progresso (tais 
elementos se encontram interrelacionados e 
combinados no âmbito do sistema internacional 
contemporâneo). O desafio inerente à relação entre 
meio ambiente e globalização é a necessidade de se 
utilizar as redes de interdependência transcontinentais 
características da globalização como instrumento de 
promoção da salvaguarda/proteção ambiental e do 
desenvolvimento sustentável. 
 

As relações entre meio ambiente, tecnologia e 
progresso devem ser analisadas de modo a cada um 
dos três elementos contribuir na promoção do outro, 
bem como da salvaguarda dos mesmos. Assim, a 
evolução tecnológica deve significar um instrumento de 
promoção da capacidade de efetivação de 
mecanismos/estratégias de salvaguarda e 
sustentabilidade ambientais. O ideal de progresso, por 

                                                 
39 KEOHANE, Robert O.; NYE JR., Joseph S. Introduction. In: 
NYE JR., Joseph S.; DONAHUE, John D. (Ed.). "Governance in 
a globalizing world". Washington: Brookings Institution Press, 
2000. 
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sua vez, deve ser vislumbrado por intermédio de uma 
estruturação estratégico-sistêmica que garanta a 
praticabilidade mútua de tal aspiração econômico-
desenvolvimentista e da sustentabilidade ambiental 
(progresso econômico aliado ao desenvolvimento 
sustentável). Dessa maneira, coordenando uma 
harmonia sistêmica nas redes de interação entre tais 
elementos, a atuação em prol da proteção do meio 
ambiente se torna mais possível, e seus resultados, 
mais adequados a tal proposta. 
 
O desenvolvimento sustentável, como objeto de estudo 
das Relações Internacionais, demonstra ser um desafio 
à estrutura sistêmica internacional e seus mais diversos 
aspectos e elementos componentes. Seus ideais 
expressos de promoção do desenvolvimento (humano, 
social, econômico, etc.), necessariamente mediante a 
salvaguarda do meio ambiente e seus recursos 
indispensáveis à condição humana, representam um 
caráter basilar de orientação normativa da atuação 
sistêmica contemporânea. Tendo em mente a 
necessidade da prática humana sustentada para a 
manutenção e salvaguarda do alicerce original essencial 
da fundação do caráter de existência humana, ou seja, 
sua sobrevivência, mediante a atuação conjunta (em 
esforços estratégicos) dos Estados e demais atores 
internacionais, o desenvolvimento sustentável se 
apresenta necessário à realidade internacional 
contemporânea, dado que sustentabilidade ambiental 
promove sustentabilidade da vida humana. 
 
__________ 
 
Robeto Vinícius Gama em bacharelando em 
Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais. 
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KKIINNGGEELLEEZZ  EE  AA  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  DDOO  
““CCÉÉUU  NNAA  TTEERRRRAA””    ppoorr  LLuuiizz  FFeellddmmaann 

  
 
 
 

Bodys Isek Kingelez é um artista 
contemporâneo natural da República Democrática 
do Congo, cuja produção é composta por maquetes 
de prédios e cidades, construídas com materiais 
como papel, papelão, madeira e caixas de 
dentifrício. Se sua obra pode ser interpretada como 
uma reação às tentativas ocidentais de 
“domesticação” da arte africana, também permite a 
sensação de ser um comentário sobre o estilo “Afro-
kitsch” da arte africana que preenche as 
“expectativas” de turistas ocidentais40.  

 
Kingelez, nascido em 1948 no vilarejo de 

Kimbembele-Ilhunga, cresceu em contato com as 
reviravoltas políticas de seu país: a sucessão de 
disputas após a independência de 1960 em relação 
à Bélgica, o assassinato do líder Patrice Lumumba, 
o separatismo da província de Katanga liderada por 
Moise Tshombe, a complicada intervenção de forças 
de paz da Organização das Nações Unidas durante 
aquela década, a morte do Secretário Geral daquela 
organização, Dag Hammarkjöld, que buscava 
negociar uma solução para a total ruptura civil que 
assombrou o país após a independência, e a 
ascensão e consolidação do brutal regime do infame 
ditador-imperador Mobutu Sese Seko. Ainda, o 
golpe que em 1997 tirou do poder Mobutu e 
conduziu Laurent Kabila à chefia do país. E, a partir 
de 1998, a chamada “African World War”, em que 
Ruanda e Uganda atacaram a República 
Democrática do Congo, alegando que Kabila 
apoiava rebeldes que eram ameaça à segurança 
daqueles dois países, ao passo que tropas de 
Zimbábue, Namíbia e Angola engajaram-se a favor 
da República Democrática do Congo. Finalmente, o 
assassinato de Laurent em 2001 e o governo de seu 
filho Joseph Kabila, que tem obtido algum êxito por 
ter conseguido um tratado de paz com os outros 
contendores no ano seguinte. 

 
Cabe lembrar que, em torno do país que 

tem Kinshasa por capital, situam-se focos de tensão 
como a incerta República Centro-Africana, o Estado-
falido Sudão, a cicatrizante Uganda, uma Angola em 
reconstrução e os conturbados Burundi e Ruanda 

                                                 
40 Adaptado de DZIEWIOR, Yilmaz (Ed.). Bodys Isek 
Kingelez. Ostfildern Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2001. 

com toda a problemática étnica entre hutus e tutsis, 
que ameaçam a estabilidade da região.  

 
Mas nada disso está retratado na obra de 

Kingelez41. Na verdade, constitui parte de seu 
substrato, mas não está nela retratado. Deve-se 
levar em conta o trabalho, durante a década de 
1970, que o artista teve no Museu Nacional de 
Kinshasa, como restaurador de máscaras típicas 
africanas. Dispensado do serviço tempos depois, na 
década de 1980 começou a produzir o que 
denomina “Architectural Modelism”, um tipo de 
arquitetura em maquetes, que, hoje, tem sua 
indissociável marca.  

 
Da matriz das coloridas e exóticas 

máscaras, apreciadas por estrangeiros como algo 
característico “da África”, que quase se desprende 
de suas características particulares para se 
cristalizar como uma referência generalizada sobre 
cultura e produção artística daquele continente, 
Kingelez aplica suas técnicas de reconstrução 
(adquiridas com o trabalho no Museu) nas suas 
estruturas pseudo-arquiteturais. 

 
Em suas próprias palavras, “I created these 

cities so there would be lasting peace, justice and 
universal freedom. They will function like small 
secular states with their own political structure, and 
will not need policemen or an army”42. 

 
Seja o leitor mais chegado às palavras 

políticas de Hannah Arendt ou aos cálculos de poder 
de John Mearsheimer, há que se perceber o vigor 
da obra de Kingelez: como aponta seu crítico 
Edmund Morris43, se por um lado Kingelez realiza 
sonhos de um menino a planejar seu mundo, por 
outro reflete a vida despendida em uma África 
descolonizada na qual pareciam haver grandes 
oportunidades para o desenvolvimento, mas o 
alvoroço e a destruição estiveram em todos os 
lados. Assim, suas maquetes “Ville Fantôme”, 
“Palais d`Hiroshima” ou "Kinshasa La Belle" 

                                                 
41 Cf. registros visuais das obras do autor em 
http://www.odebatedouro.com.br/ars39.html 
42 Disponível em www.frieze.co.uk, “Eleven encounters 
with Bodys Isek Kingelez”. 
43 Idem. 
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retratam uma ambígua situação de belo sonho 
determinado por uma cruel realidade.  

 
Com sua rica composição com elementos 

ocidentais, africanos e asiáticos, e valendo-se de 
estilos como o neogótico, o clássico, o moderno e o 
pós-moderno, o artista propõe uma nuance entre os 
mundos em desenvolvimento e desenvolvido. 
Dando a seus prédios placas e banners com nomes 
como Seoul, USA ou Chinaers Center, Kingelez 
colide o centro com a periferia, evidenciando a 
cultura híbrida resultante de um movimento de 
descontinuação de barreiras geográficas, 
tecnológicas e estéticas que determinavam a cena 
internacional tempos atrás.  

 
O artista responde inteligentemente à 

tentativa de “domesticação” da arte africana, pois 
associando a própria experiência de vida às “mega-
trendS”, as grandes tendências perceptíveis na 
globalização reduzidas à escala de seu trabalho, 
como é o caso com os vistosos prédios futuristas, 
relaciona diretamente um vetor e outro, a guerra 
civil com a era digital, a democracia com a 
desordem, a morte com a vida. Contrário à 
perspectiva africana de se pensar a partir de como 
supõe ser vista pelo estrangeiro, Kingelez nega, 
portanto, o “Afro-kitsch”, aquela produção “para 
turista”, e, do coração da África, lança sua apurada 
visão de mundo. Também suas expectativas para o 
mundo, vez que, em suas palavras, “the pleasures 
of our earthly world depend on the people who live 
it”44. E, como um espectador pode ler na avenida 
principal de sua “Ville Fantôme”, o artista congolês 
pensa sua maquete como “ciel sur terre”. 

                                                 
44 Ibidem. 
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TThhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  ssoocciieettyy::  
AA  ccoommppaarraattiivvee  hhiissttoorriiccaall  aannaallyyssiiss 
 
 
Por Lindolpho Cademartori e Felippe Cademartori45 
 

 
 

 Adam Watson é, junto aos falecidos Hedley Bull e Martin Wight, membro do mais eminente triunvirato do 
que se convencionou chamar  de “Escola Inglesa” das relações internacionais. Tida como sua magnum opus e 
mais genioso petardo intelectual, The evolution of international society: A comparative historical 
analysis  é mais uma obra contínua e historicista do que propriamente paradigmática e conceitual. Watson 
estrutura-a em três partes ou tomos, compreendendo, respectivamente, os antigos sistemas de Estados (ancient 
states systems), a sociedade internacional européia (european international society) e a sociedade global 
internacional (global international society). Trata-se de um trabalho baseado em magistral erudição mesclada a 
um conhecimento amplo e profundo não só do âmbito teórico das relações internacionais, mas também de fatos 
históricos, que permeiam toda a obra.  

 
 É imperioso, porém, ressaltar as inovações e os brilhantismos do diplomata britânico. Se a primeira parte 
da obra peca pelo caráter excessivamente descritivo e pela distância com a qual o autor parece se munir ao 
observar os fatos, a segunda já se reveste de um teor mais crítico, analítico e polemista, permeando 
idiossincrasias e análises acadêmicas e políticas dos contextos em pauta. No pertinente ao tomo derradeiro, as 
análises, hesitantes em razão da não-concluída conformação histórica (observe-se que a obra foi publicada em 
1992, quando os escombros da ordem bipolar e das estruturas de poder vigentes à época da Guerra Fria ainda não 
haviam sido varridos), se restringem ao estabelecimento de padrões teóricos e narrativa em retrospecto da ordem 
bipolar. É, pois, de se concluir que o verdadeiro leitmotiv da obra de Watson reside em sua segunda parte, na 
análise sobre a formação da sociedade internacional européia.  
 
 É necessário, todavia, ter domínio sobre as ferramentas didáticas e conceitos elaborados e explanados 
pelo autor à introdução da obra. Trabalha-se com quatro níveis ou gradações na dinâmica internacional, que, in 
the whole, integram a grande vedete intelectual da obra: o “pêndulo” de Watson. As relações entre os Estados 
podem, segundo Watson, basear-se na modalidade de múltiplas independências, em que a liberdade de ação 
interna e externa é teoricamente irrestrita; na modalidade hegemônica, que compreende uma ou mais potências 
exercendo a liderança e assentando os princípios retores das relações com os demais Estados, sem, porém, 
interferir em seus assuntos internos; a modalidade de domínio (dominion), que perfaz uma espécie de enhanced 
hegemony em que as potências interferem deliberadamente nos assuntos internos dos Estados mais fracos, 
preservando-se, sem embargo, a identidade formal da existência dos Estados independentes; e a modalidade 
imperial, em que há administração direta da(s) potência(s) em relação a outras comunidades, perdendo as 
sociedades subjugadas o direito à existência enquanto Estado soberano. Compreensivelmente, Watson expõe que 
os dois “pontos extremos” do pêndulo são constantes teóricas e impraticáveis: tanto a independência irrestrita 
quanto o império onipotente são inviáveis, de sorte que a sociedade internacional costuma se manter entre as 
variações modais de hegemonia e domínio.  
 
 Aspecto merecedor de especial menção tange à análise que Watson faz da sociedade internacional 
européia nos séculos XVI, XVII, XVIII e primeira metade do século XIX. Advogando que, em geral, a sociedade 
internacional sempre se manteve entre a hegemonia e o domínio, o autor define as concertações e fóruns de 
Westfália (1648), Utrecht (1714) e Viena (1815) como empreitadas anti-hegemônicas com vistas à manutenção do 
equilíbrio europeu, malgrado sustentar que os ensejos de Napoleão tenham guinado a sociedade internacional 
rumo ao espectro imperial como jamais havia ocorrido antes. Nesse sentido, é possível depreender a conclusão de 
que a inspiração dialética, configurando um embate de argumentos opostos ao longo de toda a obra, é também de 
importância fundamental. Distante da contradição, o que Watson faz é se abster da filiação acrítica a uma 

                                                 
45 Os autores resenham a seguinte obra:  WATSON, Adam. The Evolution of international society: A comparative historical analysis. 
London and New York: Routledge, 1992. 
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determinada corrente de pensamento, preferindo expor os argumentos de modo a identificar suas falhas e 
esclarecer as teses contrárias.  
 
 É um equívoco dizer que The evolution of international society é uma obra teórica. Ao contrário de H. Bull, 
que em A Sociedade Anárquica elenca diversos argumentos com o propósito de defender uma tese sobre a ordem 
na política mundial, e de M. Wight, que na obra A Política do Poder esmiúça a teoria da guerra ao ponto de fazer 
dela o baluarte de sua explicação, Watson não procede com nada semelhante em The evolution. Trata-se de uma 
obra contínua, na qual o autor majoritariamente expõe os fatos sem externar sua opinião a respeito. É, ainda, um 
livro de caráter eminentemente genérico, merecendo, como a obra A Era dos Extremos, de E. Hobsbawm, a 
classificação de “manual”. 
 
 Ao propor um estudo que, em um primeiro momento, apresenta-se como voltado para a área de teoria 
das relações internacionais, o autor parece desviar o seu foco de análise para uma vertente mais histórica. Não 
pode ser comparada, em densidade teórico-expositiva, à obra, v.g., de Torbjorn L. Knutsen, A history of 
International Relations Theory, ou ao compêndio de P. Viotti e M. Kauppi, International Relations Theory. Supera-
os, porém, no concernente à riqueza histórica. A obra se aproximaria mais, assim, do estilo argumentativo de Aron 
(que eiva suas obras de alegoria históricas, mas distinguindo-se de Watson em razão de sua índole 
eminentemente polemista e exacerbadamente crítica) e/ou de Kissinger. Adam Watson, aliás, reputa, 
resguardadas as devidas diferenças, de uma situação um tanto semelhante à de Kissinger: ambos são teóricos e 
integram o establishment político-diplomático de suas nações. 
 
 Não se deve negligenciar, porém, a intenção primária do autor: analisar as relações entre os povos, 
compreendendo diferentes níveis de interação, com base em alguns paradigmas, sem, porém, ceder aos 
reducionismos conceituais tão comuns em obras que se prestam a empreitadas tão ambiciosas. Watson integra, 
por certo, o que há de melhor na tradição intelectual da Escola Inglesa e que a distingue positivamente em relação 
à Escola Francesa: a objetividade com conteúdo, a austeridade metodológica e a imparcialidade em relação a 
inclinações ideológicas. The evolution of international society, ainda que não seja a mais densa obra do diplomata 
e scholar britânico, representa o desejo de sistematizar informações basilares sobre elementos teóricos das 
relações internacionais e fatos históricos e despertar no leitor o ímpeto de se aprofundar nos estudos do tópico. 
Quanto a isso, não há dúvida de que honra satisfatoriamente os seus propósitos. 
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