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Editorial  

AA  iinnsseerrççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  bbrraassiilleeiirraa  ee  

ooss  tteennttááccuullooss  ddee  LLuullaa  IIII  
PPoollííttiiccaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddoo  BBrraassii ll   ((PPIIBB))  ee  aa  bbuussccaa  ppoorr  iinnfflluuêênncciiaa  vviiaa  

iinnssttiittuuiiççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  
 
Tema dos mais controversos e apaixonantes, a 

inserção internacional do Brasil é capaz de despertar o 
interesse de nossos maiores e melhores estudiosos das 
Relações Internacionais. Nem mesmo aqueles em mais 
profundo estado de transe intelectual permanecem 
impassíveis à discussão. E cumpre 
salientar que os debates sobre a inserção 
internacional do país não deverão estar 
dissociados, em qualquer hipótese, de 
uma outra querela identitária: a edificação 
de um projeto nacional para o Brasil.  A 
inserção internacional a que se alude não 
corresponde, portanto, a uma razão de 
Estado burocrática, não porosa aos 
interesses da demos , mas, antes, aos 
reais propósitos nacionais, reclamados e 
respaldados pela sociedade, vetor 
resultante do equacionamento entre o 
Estado e a nação, confluência entre os 
ideais democráticos e republicanos, 
percepção social dos interesses mais ou 
menos duradouros de um povo, o 
brasileiro, ao longo de sua qüincentenária 
existência. 
 
 Não engrenaremos outra marcha 
sem, antes, proceder com um necessário 
esclarecimento conceitual. Seguem 
algumas definições de bastante utilidade 
para o bom fluxo deste ensaio: 
 
Poder: “a probabilidade de um ator, 
dentro de uma relação social, estar em 
posição de realizar sua própria vontade, apesar da 
resistência de outro ator social e independentemente da 
base sobre a qual se apóie”. A definição weberiana, que 
se tornou communis opinio  na lida com temas de 

política moderna e contemporânea, é-nos de grande 
valia, porque abrangente e concisa.  
 
Inserção internacional:  pretende-se a posição relativa, 
nos termos do poder, de que desfrute um ator no 

sistema internacional. Diz-se 
qualitativamente “boa” a inserção se o 
agente (Estado, as mais das vezes) 
estiver em condição efetiva de exercer 
as suas prerrogativas de poder no seio 
do sistema internacional.  
 
Influência: “termo residual de poder, 
referindo-se a um consentimento não-
coercivo e não-legitimado” (R. Dahl). 
Falar-se-á em influência se houver 
nexo causal entre a ação praticada, o 
fim pretendido pelo agente e os 
respectivos efeitos desencadeados no 
bojo do sistema internacional. Em 
suma: influencia quem, deliberada e 
conscientemente, atinge determinado 
fim, sem se valer de força ou de 
consenso. 
 
Instituição:  Prática regular e 
continuada no tempo, formalizada ou 
não por instrumento jurídico. 
 
 A busca por influência via 
instituições internacionais é tradição 
de nossa política exterior  e, por que 
não dizer, também de nossa política 

internacional . A distinção entre os dois conceitos é ainda 
nova em nossa literatura especializada, gerando notável 
carga de imprecisão semântica. Buscar-se-á, nos limites 
deste editorial, uma compreensão da intrépida procura 

DAWISSON LOPES  
           editor -chefe             
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brasileira por um “lugar ao sol” na sociedade das 
nações. Para tanto, serão resgatadas de nossa memória 
coletiva as recônditas conexões históricas entre inserção 
e instituições internacionais, e, por fim, haveremos de 
intentar uma avaliação da gestão internacional do 
governo Lula nos termos da PIB (Política Internacional 
do Brasil) - para cujo propósito serão identificadas as 
principais linhas de ação do país nas instituições 
internacionais contemporâneas. Urge, antes de 
prosseguirmos, providencial distinção entre Política 
Internacional e Política Exterior. É o que faremos a 
seguir. 
 
 
Política Internacional (PIB) versus  Política 
Exterior (PEB) 
 
 Não se deixe enganar o leitor: a maneira como 
apresentamos o subtópico, confrontando as noções de 
política internacional e de política exterior, não embute 
qualquer conotação de excludência ou 
incompatibilidade. Antes, o contrário: idealmente, PIB e 
PEB deverão perseguir um mesmo norte – o que, nem 
sempre, ocorrerá. Impende, no momento, um contraste 
entre os conceitos, ressaltando-lhes discrepâncias e 
similitudes, se pretendemos gerar subsídios teóricos e 
analíticos para uma adequada compreensão da Política 
Internacional do Brasil. Procedamos, assim, à 
necessária planificação conceitual. 
 
 A terminologia Política Internacional do Brasil  
deve a sua paternidade – ou, ao menos, a sua 
notoriedade – ao ex-chanceler João Augusto de Araújo 
Castro. Percebendo uma desproporção

1
 entre o papel 

efetivamente  jogado pelo Brasil na cena internacional e 
aquele que, dadas as nossas credenciais diplomáticas e 
potencialidades políticas, deveria  sê-lo, Castro sustenta, 
em palestra proferida na ESG, no ano de 1971: 
 

“(...) estamos sendo levados à 
definição de um política internacional (...), de 
um norma de conduta brasileira no âmbito da 
comunidade das nações. Já não basta definir os 
termos da política brasileira em relação aos 
outros países do hemisfério e aos outros países 
do mund o. Torna -se indispensável definir e 
precisar uma política brasileira (...) frente aos 
problemas do mundo contemporâneo. (...) A 
política externa e a política internacional se 
ajustam e se completam, tal como, no campo 
específico da segurança, a tática e a estratégia”

 

2. 
  

                                                   
1 Cabe ao leitor notar que a leitura de mundo de Araújo Castro não está 
infensa a condicionalidades espaço-temporais, tampouco a idiossincrasias e 
constrangimentos funcionais/profissionais. Um lembrete da conjuntura pode 
ser útil: vivíamos o sonho do “Brasil-potência”, sob os auspícios de um 
governo militar. Dados estatísticos dão conta de que, entre 1960 e 1975, o 

Brasil passou de 70 para 110 milhões de habitantes; o PIB per capita , de 
320 para 1.000 dólares; a participação brasileira no PIB mundial, de 1,5 
para 2,5%; a participação no comércio mundial, de 1,25 para 1,72%. A 
defesa de um “salto de poder” do Brasil não é, portanto, injustificada.  
2 ARAÚJO CASTRO, J. A. apud: AMADO, R. (org.). Araújo Castro . Brasília: 
EdUnB, 1982, p. 198. 

 É possível - sem maior acrobacia intelectual - 
comparar-se e equiparar-se a proposição conceitual de 
Araújo Castro à moldura analítica que nos é ofertada 
por David Singer, os ditos “níveis de análise”. 
Escrevendo em tempos de Guerra Fria, Singer notou, 
sobre a produção acadêmica em RI’s, certa “anarquia 
epistemológica”, à qual prescreveu antídoto: o 
enquadramento das análises sobre os objetos de estudo 
das RI’s em três diferentes níveis, a saber, o individual, 
o estatal (ou dos “subsistemas nacionais”) e o global 
(ou do “sistema internacional”). Segundo o estudioso, a 
metodologia permitiria, enfim, “centrar atenção nos 
componentes de um sistema, ou em todo o sistema”3. 
 
 Ora: deixando apenas momentaneamente de 
lado o nível “individual” de análise, observa-se curioso 
paralelo entre PIB e sistema internacional; PEB e 
subsistemas nacionais. Outro paralelismo que não 
escapa às anotações de Georges Lamazière é o 
seguinte: 
 

“De certa forma, sem presumir coincidência 
perfeita ou exaustiva, a Política Externa teria maior 
afinidade com a Diplomacia Bilateral, a Política 
Internacional com a Diplomacia Multilateral. (...) 
Correndo o risco da simplificação, poder-se-ia dizer que 
a primeira trata da conjuntura e das ações a que 
procede o país para aproximar-se deste ou daquele 
parceiro, ou opor-se a este ou aquele competidor ou 
rival, em função de seus interesses mais concretos. A 
segunda se referiria à visão do mundo e das regras que 
devem regê-lo esposada pelo Brasil, e que portanto 
adquire características de maior durabilidade”4. 
 
 Destilando visão bastante familiar aos 
diplomatas, o embaixador José Guilherme Merquior 
traça articulação simples e direta entre os conceitos em 
tela: equivaleria à política internacional (estatal ou 
interestatal) o “somatório das políticas externas”5. 
Simplório? Não faria justiça reputar-lhe tal demérito. 
Em outra passagem, Merquior mostra-se cônscio da 
complexidade das relações internacionais, mesmo ao 
tempo de seus escritos (1978), ao advertir: “De fato, é 
curial que, na era contemporânea, a política 
internacional se viu cada vez mais ampla e fortemente 
condicionada pelo crescimento e diversificação das 
relações internacionais, aquém e além dos canais do 
estado e até da esfera política institucionalmente 
delimitada”

6
. Tomar a política internacional como “jogo 

de Estados” parece fazer parte de uma estratégia 
deliberada de simplificação instrumental, temperada, é 
claro, por doses de anacronismo. Se nada, a passagem 
suscita outra reflexão: a que corresponde, entre 

                                                   
3 SINGER, D. “The Level of Analysis Problem in International Relations” in: 
ROSENAU, James. International Politics and Foreign Policy . New York: The 
Free Press, 1969, pp. 20-29. 
4 LAMAZIÈRE, G. Ordem, Hegemonia e Transgressão . Brasília: 

IRBr/FUNAG/CAE, 1998, p. 140. 
5 MERQUIOR, J. G. “O Problema da Legitimidade em Política Internacional”. 
Tese apresentada no I Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco 
(1978). In: LAFER, Celso et alii  (orgs.). José Guilherme Merquior, Diplomata . 
Brasília: FUNAG/IPRI, 1993, pp. 50-51. 
6 MERQUIOR, idem , p. 67. 
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acadêmicos e diplomatas, o “internacional” de uma 
Política Internacional do Brasil? 
 
 Uma resposta resoluta não se faz possível. Uma 
tentativa, sim. Um flerte com a teoria das relações 
internacionais vem a calhar: Jean-Baptiste Duroselle, 
encarnando o tradicionalismo no estudo das relações 
internacionais, afirma, em seu clássico estudo “Todo 
Império Perecerá” (1981): “Existem numerosos atos de 
política interna pura, sem nenhum aspecto exterior. (...) 
A política interna pura é um fenômeno perfeitamente 
isolável ”7. Ao estabelecer um corte convicto entre o 
interno e o externo, o professor de Sorbonne privilegia 
o construto “Estado” como unidade de medida das 
relações internacionais; ao blindar o interno das 
influências do externo, faz vista grossa à dinâmica das 
forças interiores a um país que tão claramente incidem 
sobre a vida internacional. Contra essa divisa estanque, 
insurge-se Frederick Halliday, pesquisador da London 
School of Economics and Political Science. Halliday 
propõe uma concepção do “internacional” que englobe 
as interações Estado-sociedade. O professor inglês não 
é universalista a ponto de apregoar o fim do Estado, 
mas também não deixa de contemplar atores não-
estatais e forças transnacionais em sua teoria do 
“internacional”. Diz Halliday: 
 

“O que é vivido, e normalmente 
estudado como algo que aconteceu ‘dentro’ de 
países, revela -se como parte de processos 
internacionais muito mais amplos de mudança 
política e econômica. (...) Portanto, nenhuma 
das abordagens convencionais, da negação ao 
exagero, faz justiça à questão comum a todos 
os cientistas sociais e que, dentro da ótica 
particular da disciplina das relações 
internacionais, é sua preocupação constitutiva: 
a interação do nacional e do internacional, do 
interno e do externo” 8.  

 
 O internacional como disciplina é, então, 
expandido na síntese de Halliday. Nos termos de Lafer, 
“internaliza-se o mundo”. Se se refuta a abordagem 
micro/macro-sociológica (rechaçando-se, assim, a 
concepção de política internacional como ‘somatório de 
políticas externas’), há que cambiar o eixo de análise. O 
Estado, outrora ponto de partida e de chegada dos 
diplomatas, passa a não dar mais conta da barafunda 
de processos que ocorrem - à sua revelia - no ambiente 
internacional. O “internacional” (interestatal) 
metamorfoseia-se, pois, em ‘global’, ‘transnacional’, 
‘subnacional’. Ainda Lafer: 
 

“O mundo do século XXI, sobretudo 
para um país como o Brasil, já não pode ser 
administrado como uma externalidade, como se 
pôde fazer durante boa parte do século XX, 
graças ao legado do Barão do Rio Branco, que 
definiu nossas fronteiras e equacionou, assim, o 

                                                   
7 DUROSELLE, J. B. Todo Império Perecerá . Brasília: EdUnB; São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2000, p. 57. 
8 HALLIDAY, F. Repensando as relações internacionais . Porto Alegre: Editora 
UFRGS, 1999, pp. 17-18. 

primeiro item de uma clássica agenda 
diplomática, que é a distinção entre o ‘interno’ e 
o ‘externo’. No mundo contemporâneo, 
diluíram -se as diferenças entre a política 
nacional e a política inter nacional. Tal diluição 
engendrou novas realidades e essas, por sua 
vez, têm colocado desafios inéditos aos atores 
que atuam na cena internacional, deles exigindo 
novas e criativas soluções ”9. 

  
Resta um questionamento: a que “ambiente” 

internacional nos referimos, tão recorrentemente, ao 
curso desta narrativa? Buscando fugir às visões 
“hipersistêmicas” de nossos dias, que em tudo 
enxergam variáveis relevantes de um sistema 
internacional, propugnava Merquior (contra o que 
chamou de “fantasma sistêmico”) uma concepção de 
sistema internacional de não estivesse além de “um 
feixe de aspectos estruturais, por oposição aos 
conjunturais, da cena internacional”10. Nada mais 
adequado aos propósitos deste estudo. 
 
 Ora convém breve síntese, para efeito de 
organização de nosso pensamento: por Política 
Internacional do Brasil pretende-se a norma de conduta 
brasileira no âmbito do sistema internacional . Seus 
objetivos, como elencou Araújo Castro, envolvem a 
“neutralização de todos os fatores externos que possam 
contribuir para limitar o Poder Nacional”11. Sobressaem 
as idéias de assertividade política e, sobretudo, a de 
uma pretensa responsabilidade internacional do Brasil 
perante os povos do mundo. Consumada a revisão 
conceitual, ingressaremos agora em um delicado 
exercício de tessitura de relações entre PIB, inserção e 
instituições internacionais no curso histórico, de Pedro II 
aos dias que correm. As referências históricas serão 
apresentadas de forma sintética e tópica. 
 
 
PPIIBB,,  iinnsseerrççããoo  ee  iinnssttiittuuiiççõõeess::  ccoonneexxõõeess  ccoommpplleexxaass  
 
 A Política Internacional do Brasil (PIB) começa 
a estender os seus tentáculos ainda no início do século 
XIX, logo que da transmigração da Corte portuguesa. 
Em um estágio de “baixa dispersão mundial”12, nossa 
inserção não poderia deixar de ser periférica e 
dependente. Abraçamos o liberalismo comercial, através 
de seu “sistema de tratados”13 bilaterais, numa 
demonstrativa busca de se integrar à sociedade 
internacional a qualquer custo. Por mais que 

                                                   
9 LAFER, Celso in: Discurso do ministro Celso Lafer, no Dia do Diplomata, 
por ocasião da cerimônia de formatura da turma Antonio Houaiss do 

Instituto Rio Branco (Palácio Itamaraty, 12 de junho de 2002). Disponível na 
internet: http://www.radiobras.gov.br/integras/02/integra_1206_1.htm. 
10 MERQUIOR, ibid., p. 65. 
11 ARAÚJO CASTRO, idem , p. 212. 
12 Cf. ALMEIDA, P. R. "A inserção econômica internacional do Brasil em 
perspectiva histórica". In: Cadernos Adenauer 2 , "O Brasil no cenário 
internacional". São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000, pp. 37-56. 
13 O Brasil firmou tratados bilaterais de preferências comerciais com 

Inglaterra (1810, 1827), Portugal (1825), França (1826), Áustria, Prússia, 
Cidades Hanseáticas (1827), Dinamarca, Estados Unidos e Países Baixos 
(1828), Bélgica (1834). Cf. CERVO, A. L. & BUENO. C. História da Política 
Exterior do Brasil . Brasília: EdUnB, 2ª ed., 2002; GARCIA, E. V. Cronologia 
das Relações Internaci onais do Brasil . Brasília: FUNAG; São Paulo: Ed. Alfa-
Omega, 2000. 
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assentássemos em bases políticas e econômicas 
precárias, não é nada descartável a nossa contribuição 
na conformação de uma ordem econômica 
internacional14. Sob Pedro II e a “diplomacia da 
influência”15, além de uma notável adesão a alguns dos 
principais tratados técnicos e econômicos que 
instaurariam a cooperação entre os Estados16, 
participaríamos ativamente de conferências 
multilaterais, feiras e exposições (as “festas do 
progresso”, L. M. Schwarcz). Do ponto de vista político-
jurídico, um dos mais relevantes expedientes de 
inserção seria a arbitragem internacional. Pedro II 
chegou a ser convidado por duas vezes pelas partes em 
contenda para indicar o terceiro juiz de tribunais 
arbitrais (ocasiões da Guerra da Secessão dos EUA e da 
Guerra do Pacífico). Outro mecanismo de inserção via 
instituições é o recurso às longas viagens de 
representação do país no entrangeiro (1871, 1876, 
1887)17. A “diplomacia de influência” do Imperador 
pagava, no entanto, o tributo óbvio: o descolamento 
entre o Estado e a sociedade. A inserção ensejada por 
suas ações não refletia potencialidades de um país, e 
sim projetava os atributos pessoais de um “monarca-
cidadão”, afeito aos usos e costumes da “civilização”. 
Não se produzia PIB genuína, senão um enganoso jogo 
de cena. Afinal, o Brasil-nação estava muito distante 
daquele feitio que se lhe atribuía. Nas instigantes 
palavras de Roland Corbisier, “exportávamos o não-ser 
e importávamos o ser”18. 
 
 Com os tempos republicanos, vem o 
retraimento da PIB. Durante a “República Velha”, duas 
vertentes de conduta internacional dialogam: no campo 
econômico, as vultosas dívidas contraídas junto aos 
europeus (Inglaterra, sobretudo) e a frágil inserção no 
mundo capitalista resultam atuação brasileira discreta  e 
restrita  aos foros internacionais de regulamentação do 
comércio de açúcar e, muito especialmente, de café; no 
campo político, chama atenção a epopéia por um 
assento cativo no todo-poderoso Conselho da Liga das 
Nações (LDN). Após ter participado dos trabalhos 
preparatórios para a edificação da LDN (com Epitácio 
Pessoa, presidente recém-eleito) e, ainda, ter integrado 
o seu Conselho na privilegiada condição de único 
representante das Américas19, o Brasil se arroga o 
direito de reclamar para si assento permanente (no 
referido Conselho), fundamentado na tese da 

                                                   
14 Cf. ALMEIDA, P. R. Formação da Diplomacia Econômica Brasileira: as 
relações econômicas internacionais do Império . Tese apresentada no XXXIV 
Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco (1997). Disponível na 
internet em: http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/teses/irbr/irbr-cae.htm. 
15 Cf. CERVO & BUENO, idem , pp. 135-137. 
16 Tratados sobre direito marítimo, uniões postal e telegráfica, convenção de 

Paris sobre propriedade industrial etc. In: ALMEIDA, P. R., idem . 
17 Lilia Moritz Schwarz nota: “no seu caso [Pedro II] as viagens seriam 
também estratégicas: ajudariam mesmo que simbolicamente na demarcação 
das fronteiras desse grande Império, além de contribuir para alargar a 
recepção da imagem da monarquia interna e externamente. Em suas 
viagens o monarca tomava posse e unificava a representação”. In: 
SCHWARCZ, L. M. As barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos 
trópicos . São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 357. 
18 CORBISIER apud  FONSECA Jr., G. A legitimidade e outras questões 
internacionais . São Paulo: Paz e Terra, 1998, p. 278. 
19 Em face da recusa do Congresso americano em ratificar a entrada dos 
EUA naquela organização internacional (1920) e a conseqüente indicação do 
Brasil para o Conselho da Liga, como membro não-permanente, pelo 
presidente americano (e idealizador da LDN), o professor Woodrow Wilson. 

“representação continental das Américas”. Para tanto, 
envia-se Raul Fernandes à Europa, no ano de 1924, 
com o intuito de granjear simpatias e apoios 
diplomáticos à pretensão brasileira. Os desacertos desta 
ostensiva  “campanha” culminam com a retirada do país 
da Liga, em 1926, vez que nossa demanda não logrou 
ser atendida (“vencer ou não perder”, Artur Bernardes). 
A frustração do Brasil com as instituições internacionais, 
acrescida dos elementos de uma natural introversão 
durante o período em tela (marcado por guerras 
mundiais, crise capitalista, crise das democracias 
liberais, marcha do Brasil rumo à industrialização, 
substituição de importações), conduzem à hibernação 
da PIB, optando-se por um “isolamento pan-
americanista”, tendência apenas interrompida com o 
ocaso da II Guerra e a emergência de um novo sistema 
multilateral (Bretton Woods, ONU etc.). 
 
 A fundação da ONU traz consigo novo capítulo 
de nossa busca por inserção via instituições 
internacionais. Quando tudo fazia crer que 
ingressaríamos como membros permanentes da 
Organização de São Francisco20, os vetos de duas 
potências vencedoras da II Guerra jogam por terra os 
nossos castelos de areia, e as expectativas naufragam. 
A herança diplomática da “eqüidistância pragmática” de 
Vargas/Aranha se dissipava gradualmente, à medida 
que os EUA (em boa medida, os regentes da ordem 
global) passavam a centrar fogo (literalmente!) em 
questões de segurança internacional, com o foco 
recaindo sobre a Europa (crise do Mediterrâneo, 
bloqueio de Berlim) e a Ásia (guerra da independência 
de Israel, guerra da Coréia). O esperado “plano Marshall 
para as Américas” não veio. Dada a relativa calmaria 
destas plagas, ficávamos relegados à condição de zona 
não-prioritária para as duas potências. Vivíamos uma 
era de resource diplomacy  e, diante de nossas poucas 
reservas de poder cru, restava a subalternidade. A PIB 
se apequena, recobrando o traçado de altivez somente 
15 anos mais tarde. 
 
 Os anos 1960 e 1970 servem de palco para um 
dos momentos mais ricos e complexos de nossa PIB. Se 
entendermos a história da PIB como que funcionando 
ciclicamente, com ondas sucessivas de isolamento e de 
extroversão, é razoável falar-se de uma nova fase de 
desígnios grandiosos e de tentativa de irradiação 
internacional. Apesar de distintas, são claras as 
continuidades entre a Política Externa Independente 
(PEI) dos anos 1960 e o Pragmatismo Responsável (PR) 
da década seguinte

21
. Em uma linha: rompe-se com 

alinhamentos automáticos, preconiza-se a “autonomia” 
brasileira na vida internacional. É a época de Quadros e 
Goulart, Afonso Arinos e Araújo Castro, Geisel e 
Silveira. Enquanto a “PEI” esteve para a diversificação 
da política exterior (com a inédita abertura de missões 
diplomáticas mundo afora), o “PR” teve maior relevo 

                                                   
20 A percepção da diplomacia brasileira nutria-se de declarações creditadas a 

Franklin Delano Roosevelt e Cordel Hull durante os anos de II Guerra e os 
arranjos conducentes à ONU. Alega-se que Inglaterra e Rússia teriam 
barrado as pretensões brasileiras. Cf. LAMPREIA, L. F. Diplomacia Brasileira: 
palavras, contextos e razões . Rio de Janeiro: Lacerda Ed., 1999, pp. 101-
106. 
21 Cf. FONSECA Jr., idem , pp. 293-352. 

http://www.clicktoconvert.com


 

 
 

 

 
O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 

responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

6 

EE E
dd d

ii i tt t oo o
rr r ii i aa a

ll l 
nos termos da política internacional (afinal, já haviam 
sido semeados os germes de uma norma de conduta do 
Brasil no cenário internacional). O amadurecimento da 
PIB era aferível, em meados da década de 1970, em 
pelo menos duas frentes. O Brasil agora se valia do 
alto-falante das Nações Unidas para denunciar, no 
atinente à economia internacional, a irracionalidade do 
estado de coisas, pugnando por uma Nova Ordem 
Econômica Internacional (NOEI); no que remete ao 
campo político-militar, o Brasil fazia coro pela 
necessidade do desarmamento nuclear. É notável que, 
durante todo esse período, tenhamos devotado maiores 
esforços às questões de fundo social e econômico, 
descurando as grandes questões securitárias 
internacionais. Justamente num momento (1976) em 
que, para Henry Kissinger – professor e homem de 
Estado a cujas opiniões o mundo parecia curvar-se – 
gozávamos da condição de “país-chave no mundo 
ocidental”22. Por outro lado, poder-se-á argüir, não sem 
razão, que praticávamos, talvez pela primeira vez na 
história, uma PIB genuína. Em que pese todo o 
ufanismo – e as distorções decorrentes, gerando mais 
“calor” que “luz” -, a PIB desse tempo se balizou pela 
autopercepção de forças e fraquezas do país. Era a PIB 
legítima, aquela que buscava equilibrar discurso e 
prática, Estado e nação. 
 
 A PIB sobrevive à apatia dos anos 1980 e à 
timidez dos anos 1990. Fonseca Jr. ensaia uma 
explicação para o comportamento da diplomacia 
brasileira no período: “com o esgotamento da Guerra 
Fria e a consagração liberal, o desafio, para os países 
sem reserva de poder, é justamente o de redesenhar 
argumentos de razão, refazer o discurso”

23
. Sob a 

batuta de Cardoso, praticamos uma PEB “idealista” (A. 
L. Cervo) e, descontados possíveis malfeitos, não é 
exagero conceder que a “diplomacia do prestígio” de 
FHC devolveu o Brasil ao circuito internacional. A 
adesão aos tratados de dissuasão nuclear (TNP, MTCR, 
revisão de Tlatelolco), a aceitação do “liberalismo 
incrustado” nas instâncias econômico-comerciais (GATT-
OMC, Mercosul), a “opção pela ONU” e, para além, o 
retorno ao pleito por uma cadeira permanente no 
Conselho de Segurança (mais hesitante com Lampreia 
do que com Lafer), a defesa do direito internacional e 
do multilateralismo (“bilateralismo em declínio”, A. L. 
Cervo24) dão cores de “universalismo kantiano” a nossa 
orientação de política internacional (PIB). Cabe notar, 
ainda, que a PIB dos anos 1980-90 rejeita a maior parte 
das teses da geração anterior (congelamento do poder 
mundial, diplomacia dos 3D’s, autonomia pela distância) 
para excursionar pelas instituições internacionais 
próprias do status quo 25.  

                                                   
22 Doutrina dos “key countries ”, de autoria de Henry Kissinger. Cf. GARCIA, 
idem , pp. 158-159. 
23 FONSECA Jr., ibid, pp. 347. Gelson Fonseca Jr. observa que, com as novas 
configurações sistêmicas dos anos 1980 em diante, sobreveio a necessidade 
de uma adaptação argumentativa da PEB. O raciocínio é igualmente 
aplicável à dimensão da política internacional. 
24 CERVO & BUENO, ibid., pp. 477-482. 
25 O pós-Guerra Fria marca a hegemonia do institucionalismo liberal nas 
relações internacionais. O fenômeno é de tal modo marcante que o teórico 
John Ruggie chega a postular a existência de um “liberalismo incrustado” 
(embedded liberalism ) no sistema internacional contemporâneo. A esse 
respeito, concordamos com Amado Cervo, quando este afirma que a gestão 

 
 Já em seu primeiro ano de governo26, o 
presidente Lula esboça algo de novo na condução dos 
affaires  estrangeiros do Brasil. Mais operante, pretende 
a “diplomacia altiva” emoldurar, de uma vez por todas, 
uma norma de conduta do Brasil na cena internacional? 
Ao menos, é o que diz Amorim. Re-edição do 
ecumenismo de Geisel? Guardados contextos e 
proporções, subsiste muito do “pragmatismo 
responsável” na atual gestão do Itamaraty. Mas há, 
também, características bastante peculiares, se não 
tanto no conteúdo, notadamente na forma. Em três 
instituições internacionais, pelo menos, essa nova 
orientação da PIB é inegável: na ONU, espaço em que 
se advoga como nunca antes a ascensão do Brasil ao 
condomínio dos membros cativos do Conselho de 
Segurança; na OMC, foro em que, sob a liderança 
brasileira, defende-se, em bloco, a posição das 
economias em desenvolvimento (PED’s) em relação ao 
temário do comércio mundial; no tocante aos blocos 
regionais , há a adoção de medidas para a “refundação” 
do Mercosul, resultando daí peso e dimensão ao sub-
sistema regional da América do Sul na agenda 
internacional do Brasil27. Cabe, porém, questionar: o 
que há de genuíno na “diplomacia altiva” de Amorim? 
Ação efetiva ou grandiloqüência? Há adequação entre o 
dueto potencialidades/interesses nacionais e o que 
temos defendido nos discursos? Há terreno para uma 
melhor inserção do país no sistema internacional? Que 
papel caberia ao Brasil no sistema internacional 
contemporâneo?   
 

 Por ora, fica o convite ao pensar. Esses 
questionamentos, e outros que porventura emerjam, 
serão alvo de nosso próximo editorial, o terceiro da 
série “A inserção internacional brasileira ...”, a ser 
veiculado na segunda semana do mês de janeiro, na 
edição n. º 41 de O Debatedouro . Até lá!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
diplomática de FHC esteve embebida em doses consideráveis de pensamento 
liberal. É lícito, assim, supor-se o esmorecimento do ímpeto revisionista  da 
geração itamaratyana anterior em face da desenvoltura com que transitou a 
diplomacia de Cardoso pelas instituições internacionais do status quo . Cf. 
CERVO & BUENO, ibid., pp. 455-490.   
26 Celso Amorim assume o posto de chanceler pelo segundo termo. O 

primeiro estendeu-se de 1993-94, sob a presidência de Itamar Franco. 
27 “No governo Lula, a América do Sul será a nossa prioridade”. Passagem 
extraída do discurso do embaixador Celso Amorim na transmissão do cargo 
de ministro das Relações Exteriores (Brasília, 01/01/2003). Disponível na 
internet em: 
http://www.radiobras.gov.br/integras/03/integra_010103_2.htm. 
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RRaacciioonnaalliissmmoo  ––  AA  oorrttooddooxxiiaa  nnaass  RReellaaççõõeess      

IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  ((ppaarrttee  IIII)) 
 
 
Keohane continuaria a promover o “diálogo 

da aproximação” não somente com Grieco, mas com 
outros teóricos realistas como John Mearsheimer, ao 
longo dos anos 90. Este se tornaria um 
dos significativos focos de resistência à 
confluência das perspectivas do 
mainstream  abraçada por Keohane e 
autores realistas como Stephen 
Krasner28. Suas críticas, não obstante 
incisivas, foram rebatidas 
veementemente. O extremismo de 
Mearsheimer (especialmente quanto ao 
papel das instituições), condenado 
inclusive por autores realistas como 
Randall Schweller como sendo não-
representativo

29
, contribuiu para relegá-

lo progressivamente às margens do 
debate. 

 
Mearsheimer, que anteriormente 

havia “previsto” o iminente fim da OTAN 
e da União Européia

30
, afirmou em seu 

controverso artigo “The False Promise of 
International Institutions ” que a 
influência das instituições internacionais 
no comportamento estatal era mínima. 
Elas seriam um mero subproduto da 
distribuição do poder no sistema 
internacional, portanto “meios” para os 
estados manterem ou ampliarem sua 
“posição relativa de poder” no mesmo 
(este sendo o objetivo primordial). 
Instituições não “moldariam” preferências 
dos estados – “amoldar-se-iam” a estes. 
O autor questionou a real possibilidade 

                                                   
28 KRASNER, S. (1982). "Structural causes and regime consequences: 
regimes as intervening variables." International Organization 36(2): 1-21. 
29 SCHWELLER, Randall. A Tale of Two Realisms. Mershon International 
Studies Review 1997, v.41, pp.1-32 
30 MEARSHEIMER, John J. "Back to the Future: Instability in Europe after the 
Cold War" In BROWN, Michael E., COTÉ, Owen R., LYNN-JONES JR., Sean M. 
& MILLER, Steven E. (orgs.), Theories of War and Peace - An International 
Security Reader, (Cambridge: MIT Press, 1999), pp. 3-54. 

das instituições poderem “dirigir os estados para longe da 
Guerra”

31
, promovendo a paz (digno de nota é o fato de 

que os institucionalistas se mostraram muito menos 
ambiciosos e confiantes nas 
instituições do que Mearsheimer 
nos aponta32). Mearsheimer afirma 
que, mesmo sem interesses 
estatais “fundamentais” em jogo, a 
cooperação é mais tortuosa e 
improvável do que no 
Institucionalismo. Este último 
separaria questões de segurança 
das demais (enfatizando 
prospectos de cooperação somente 
nas últimas), subestimando o 
papel dos ganhos relativos 
(retomando as críticas de Grieco a 
Keohane). O autor afirma que as 
“esferas” são interligadas e o 
problema dos ganhos relativos 
ocorre em todas, reduzindo a 
cooperação em geral

33
. Os 

“dilemas cooperativos” de todas as 
“esferas” reduzem prospectos de 
cooperação na “esfera” militar 
(“issue-linkage ” peculiar34), 
inviabilizando que os atores 
“empreguem forças numa área 
para compensarem fraquezas em 
outras”. Mearsheimer, entretanto, 
reconhece os “esforços” 
institucionalistas para lidar com 
ganhos relativos (atitude positiva 
para o “theory -building ”)35. 

 

                                                   
31 MEARSHEIMER, J. .J. The False Promise of International Institutions. 
International Security  19(3), 1995, pp. 7 
32 Vide a resposta de Keohane ao artigo de Mearsheimer - Keohane, R. O. and 
Martin, L. (1995). "The Promise of Institutionalist Theory." International Security 
20(1): 39-51 
33 MEARSHEIMER, J.J. obra citada, pp. 20-21 
34 MEARSHEIMER, J.J. obra citada, pp. 21 
35 MEARSHEIMER, J.J. obra citada, pp. 19, 22 
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“Diante do mainstream  

estavam colocadas duas 

tarefas. A primeira, 
deixar para trás as 

querelas entre 
institucion alistas e 

realistas (todos 
trabalhariam no marco 

de uma única 

abordagem). A segunda, 
trabalhar o problema da 

formação das 
preferências/interesses 

dos atores, a interação 
entre estas e as normas 

e regras que 

acompanham a criação 
de instituições. Se 

necessár io, criando 
‘pontes’ para uma 

colaboração com o 
‘construtivismo 

convencional’”.  
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Keohane, em sua resposta a Mearsheimer36, 
aponta diversas inconsistências na crítica feita por 
este aos institucionalistas (dentre as quais figuram 
com destaque a ausência de evidência empírica para 
sustentar toda a argumentação de Mearsheimer, bem 
como distorção dos argumentos institucionalistas, 
como dantes mencionado, tais como relacionar as 
instituições com a promoção da paz). Keohane 
questiona a relevância da caracterização realista do 
mundo como sendo um “grim world ” (por esta se 
contrapor à evidência empírica – por que os estados 
desperdiçariam volume crescente de recursos nas 
instituições?) e aponta que esta constitui entrave 
considerável ao theory -building . Keohane, ainda, 
repete a crítica feita a Grieco quanto aos ganhos 
relativos – o problema seria mais bem entendido 
como atores racionais buscando ganhos absolutos via 
barganhas, absolutamente rotineiras num esquema 
interativo (interações contínuas).  

 
Os esforços de Keohane, aliados a de outros 

teóricos de Relações Internacionais partícipes dos 
muitos debates no seio do mainstream  da disciplina 
(Realistas, como Krasner etc.), culminaria na 
empreitada conjunta de 1998, na qual a abordagem 
Racionalista tomaria corpo definitivamente com o 
artigo conjunto de Keohane, Krasner e Peter 
Katzenstein em comemoração aos 50 anos da 
publicação International Organization – “International 
Organ ization and the Study of World Politics ”.  

 
Nesse momento (passada quase uma década 

do fim da Guerra Fria), as arestas do debate 
Realismo-Institucionalismo Neoliberal ou estavam 
aparadas, ou já não eram tidas como os elementos 
mais relevantes em jogo. Os autores, após uma 
revisão minuciosa e admirável dos trabalhos 
publicados na revista desde sua fundação (um 
microcosmo de vários dos debates mais relevantes na 
disciplina na esteira desses 50 anos), fazem a 
colocação crucial do que pode ter sido o “momento 
decisivo” na consolidação da abordagem Racionalista, 
superando as querelas de até então.  

 
Esse momento foi o fim da Guerra Fria (1989-

1991), não previsto tanto por Realistas quanto por 
institucionalistas neoliberais. A balança do “sucesso 
relativo”, contudo, pende para o lado neoliberal, uma 
vez que o colapso da União Soviética constituiu 
desafio colossal à capacidade explicativa de uma 
perspectiva sistêmica como o Realismo, que 
desdenhava de explicações centradas nas unidades. O 
“drama” do relacionamento realista com o fim da 
Guerra Fria se estendeu às instituições (realistas 
previram seu desaparecimento, uma vez que haviam 
substancialmente sido alteradas as “conformações do 
poder” sistêmicas). Nesse sentido, apontam os 
autores do artigo, a patente “vantagem comparativa” 
da perspectiva neoliberal dificilmente poderia ser 
questionada. No entanto, quedou patente a 
incapacidade de ambas as perspectivas para prever 

                                                   
36 KEOHANE, R. O. & MARTIN, L., obra citada. 

um acontecimento de tal magnitude, algo particularmente 
perturbador para perspectivas de cunho positivista que 
buscavam explicar a realidade. Ao mesmo tempo, 
emergiam “perspectivas sociológicas e culturais, por vezes 
referidas como ‘construtivistas’”37, num desafio claro ao 
predomínio das perspectivas centradas na anarquia 
sistêmica e nos estados como atores unitários, racionais, 
egoístas, autônomos, maximizadores de preferências. O 
uso do termo “construtivista” para caracterizá-las não 
encontra amparo na disciplina – o próprio Keohane as 
denominaria “reflexivistas” em influente artigo de 198838. 
Não havia, contudo, unidade no seio dessas abordagens 
não-mainstream . Pelo menos três correntes podiam ser 
distinguidas: uma corrente dita “convencional” que, 
afirmam os autores, “insiste que perspectivas sociológicas 
podem oferecer uma perspectiva teórica geral e 
programas de pesquisa que podem rivalizar ou 
complementar o Racionalismo”39; a corrente dos teóricos 
críticos, discípulos da Escola de Frankfurt; e os chamados 
“pós-modernos” ou radicais, para os quais não haveria um 
fundamento sólido para a construção do conhecimento e 
que se dedicaria a desnudar as relações de poder 
embutidas em teorias, discursos normativos etc. 

 
Os autores, então, afirmaram estar postas diante 

dos teóricos do mainstream  duas tarefas. A primeira, 
definitivamente deixar para trás as querelas de menor 
âmbito entre institucionalistas neoliberais e realistas (ou 
seja, todos passariam a trabalhar no marco de uma única 
abordagem – cujos pontos centrais os autores definirão 
em seguida). A segunda, trabalhar o problema da 
formação das preferências/interesses dos atores, bem 
como a interação entre estas e as normas e regras que 
acompanham a criação de instituições. Se necessário, 
criando “pontes” para uma colaboração com os teóricos do 
“construtivismo convencional”.  

 
Quanto aos pontos centrais do Racionalismo, os 

autores (embebidos das contribuições dos debates dos 
anos 80 e 90, sistematizando-os e transcendendo-os) 
apontam como sendo os seguintes40: 

 
· Adoção da anarquia sistêmica e do estado 

racional, autônomo, egoísta e maximizador 
de preferências como ator privilegiado das 
Relações Internacionais (conquanto não seja 
o único), como pressupostos; 

· Racionalidade instrumental provém da ligação 
entre o ambiente (poder, regras e normas 
das instituições, interesses) e os atores; 

· A Teoria dos Jogos é uma “linguagem geral” 
útil para a abordagem racionalista (conquanto 
haja uma vertente em que sua importância é 
menor); 

· Os atores, para interagir, devem ter uma 
mesma “visão do jogo” (conhecimento 

                                                   
37 KATZENSTEIN, P.J., KEOHANE, R.O., KRASNER, S. (1998). “International 
Organization and the Study of World Politics”. International Organization 52(4): 

p.670 
38 KEOHANE, Robert. International Institutions: Two Approaches in KEOHANE, 
Robert. International institutions and state power : essays in international 
relations theory. Boulder : Westview Press, 1989 
39 Idem, p.675 
40 Idem, p.678-780 
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comum) – se não a tiverem, a interação 
continuada no seio do jogo prover-lhes-á 
tal informação; 

· Dadas preferências, probabilidades e 
pontos de escolha, derivam daí inúmeras 
estratégias e “pontos de equilíbrio” no 
jogo; 

· Racionalistas não oferecem uma forma de 
compreender o conhecimento comum; 

· Conceitos mais trabalhados: preferências, 
informação, estratégia, conhecimento 
comum. 

· Como nas contribuições anteriores, a 
empiria reveste-se de particular 
importância na tarefa de continuamente 
aperfeiçoar (e prover comparações entre) 
as perspectivas abrigadas sob o guarda-
chuva do Racionalismo. 

 
Quanto à questão da informação, haveria 

duas vertentes racionalistas. A primeira, privilegiando 
“uma visão materialista de como abordar a Economia 
Política Internacional”, adota como preferência central 
dos atores a maximização de riqueza e infere as 
estratégias da “posição competitiva” dos atores na 
ordem econômica mundial, minimizando o papel da 
informação41. Outra vertente, diretamente ligada à 
Teoria dos Jogos, enfatiza o papel da interação 
estratégica e da informação (conquanto imperfeita) 
de que dispõem os atores

42
.  

 
Em contraposição aos racionalistas, os 

construtivistas enfatizam “o primado das estruturas 
intersubjetivas que dão sentido ao mundo”, sendo 
que tais estruturas permitem desvelar os interesses 
que motivam a ação dos atores (cultura, 
conhecimento, identidade, normas). Se os 
racionalistas não conseguem explicar o conhecimento 
comum, os construtivistas o fazem (mas, por outro 
lado, não conseguem explicar estratégias).  

 
Os autores, então, estabelecem uma 

comparação sistemática entre Racionalismo e 
Construtivismo (convencional) partindo da premissa 
de que os construtivistas convencionais, com seu 
entendimento do conhecimento comum, poderiam 
complementar a empreitada racionalista, visando 
enfim a tecer explicações satisfatórias para a 
formação e mudança das preferências dos atores, 
usando a Teoria dos Jogos como um ponto de partida 
e fazendo necessária alusão ao fato de que tal 
colaboração poderia ser estabelecida no marco de 
uma abordagem construtivista previamente ao 
exercício da racionalidade instrumental. Daí 
colocações como as de que a diferença na análise da 
informação nessas abordagens reproduz a dicotomia 
entre as tradições da análise sociológica (abordagem 
ideográfica dos construtivistas) e da análise 
econômica (abordagem nomotética dos racionalistas), 
chegando à conclusão, próxima de final, de que 

                                                   
41 Idem, p.679 
42 Ibidem 

“construtivistas lidam com a formação do conhecimento e 
racionalistas, com sua influência nas estratégias”43. A 
conclusão final - que pode ser tomada como corolário da 
intensa participação dos autores do artigo nos debates em 
Relações Internacionais nas últimas décadas – é uma 
constatação de que a internacionalização/globalização é 
uma era de “crescente atividade através das fronteiras” e 
que os prospectos de sucesso da abordagem racionalista 
estão relacionados com a capacidade de seus teóricos em 
lidar com esse fato (de resto, já “detectado” pelo menos 
desde os anos 1970).  

 
Lisa Martin e Beth Simmons, na mesma edição da 

revista International Organization  contendo o seminal 
artigo de Keohane, Katzenstein e Krasner, trazem uma 
contribuição original para a abordagem racionalista em 
seu artigo “Theories and Empirical Studies of International 
Institutions ”. Elas propõem determinada abordagem para 
estudar Instituições Internacionais visando a fornecer 
“moldura analítica” mais adequada a um 
“empreendimento comparativo sistemático” que “avance” 
o conhecimento no campo, no sentido empírico do termo, 
no processo respondendo a duas das colocações feitas por 
Keohane previamente: necessidade de dizer “como” e não 
“se” instituições internacionais importam; proceder a uma 
síntese de argumentos realistas, liberais e de política 
doméstica para estudar instituições internacionais. 

 
As autoras almejam “trazer de volta a Política 

Doméstica para o estudo das Instituições 
Internacionais”44, construindo “teorias interativas de 
Política Doméstica e Instituições Internacionais”45, 
trabalhando as interações entre Instituições 
Internacionais e o sistema político internacional, 
afastando-se da pergunta “Instituições Internacionais 
importam?” em prol de “Como Instituições Internacionais 
importam?” ou “Como pensar mecanismos através dos 
quais os efeitos das Instituições Internacionais sejam 
percebidos?” (pergunta que remontava a Keohane). 
Assim, as autoras trabalham “dentro” e “fora” das 
Instituições Internacionais – mais do que simplesmente 
“abrir sua caixa-preta” com o instrumental de análise da 
Política Doméstica – desvelando a formação de “coalizões 
transgovernamentais” nas quais atores (estados, atores 
dentro dos estados) “acessam” o plano internacional para 
produzir efeitos no plano doméstico. Tal abordagem 
incorporaria três considerações atingidas pelas autoras 
após efetuarem “revisão teórica do desenvolvimento dos 
estudos das Instituições Internacionais”: 

 
1) “A Natureza do sistema político internacional 

condiciona a efetividade das Instituições 
Internacionais”; 

2) “Necessidade de investigações empíricas, para 
avaliar a efetividade das Instituições 
Internacionais”; 

3) “Limitações visíveis das abordagens que 
enfatizam aspectos ‘formais’ das Instituições 
Internacionais”.  

                                                   
43 Idem, p.682 
44 MARTIN, L.S. & SIMMONS, B.A. (1998), “Theories and Empirical Studies of 
International Institutions”. International Organization 52(4): p.747 
45 Idem, p.749 
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As autoras frisam: sua abordagem difere das 

abordagens “behaviouralistas” que “aplicaram 
modelos institucionalistas desenvolvidos para a 
análise da Política Doméstica para analisar Política 
Internacional”46, pois estes efetuaram uma mera 
transposição, de resto descuidada, sem atentar para 
as particularidades de cada “esfera política”. 
Aproveitando o ensejo da colocação de Keohane-
Katzenstein-Krasner sobre a “crescente atividade 
através das fronteiras”, característica do contexto 
internacional hodierno, as autoras “abriram a caixa-
preta” do estado, considerando a participação de 
atores intra-estatais (grupos de pressão, burocracias) 
na interação instituições internacionais-sistema 
político internacional. Nesse sentido, as autoras 
buscaram estabelecer os efeitos das instituições 
internacionais sobre o comportamento estatal. As 
autoras afirmam, então, serem instituições 
internacionais “causa e efeito da ação estratégica dos 
estados”47, em conformidade com o Racionalismo. 
Uma vez criadas para resolver determinados 
problemas, elas constrangerão, moldarão o 
comportamento dos estados, mesmo constantemente 
desafiadas e reformadas pelos mesmos48. Nesse 
sentido, as autoras proveriam uma resposta para a 
pergunta “como Instituições Internacionais 
importam?”. Digno de nota, porém, é o fato de que as 
autoras têm que recorrer ao Construtivismo 
(convencional) para superar os “limites de uma 
abordagem Racionalista para ensejar explicação 
endógena das preferências dos atores”49. Nesse 
sentido, o desafio da construção da “ponte” entre 
Racionalismo e Construtivismo, cuja importância o 
artigo de Keohane-Katzenstein-Krasner deixou clara, 
visando a solucionar o problema das explicações 
endógenas das preferências – possivelmente 
fundamental para o aprofundamento dos estudos de 
Instituições Internacionais – continua de pé. 

 

                                                   
46 Idem, p.747 
47 Idem, p.743 
48 Ibidem 
49 Ibidem 
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CCooeerrêênncciiaa  nnaa  ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa  nnoorrttee--
aammeerriiccaannaa::  oo  ccaassoo  ddooss  pprrootteeggééss    

 

 

Em tempos de guerra, intervenção ou qualquer 
que seja a expressão ideal para a designação da recente 
ação militar da coalizão liderada pelos Estados Unidos da 
América, é particularmente importante que se avaliem as 
incontáveis informações jorradas pela mídia, buscando-se, 
pela depuração, uma indicação sobre o que “realmente” 
pretende ou pretendia este ou aquele ator. 
Foi com cautela, pois, que se escutaram as 
recentes notícias sobre uma comunicação 
entre o então Secretário de Estado americano 
George P. Schultz e o então Enviado Especial 
do Presidente (Ronald Reagan) ao Oriente 
Médio, Donald Rumsfeld. 
 
 Passado o termo de vários anos de 
confidencialidade de material e comunicações 
do governo, veio à tona a transmissão de 
Schultz a Rumsfeld, datada de 1984, na qual 
este último é instruído a informar o governo 
do Iraque que os EUA o apoiavam, apesar 
das declarações americanas, à época, 
contrárias ao uso de armas químicas. Poucos 
meses antes da reunião entre Rumsfeld e o 
então Ministro de Relações Exteriores 
iraquiano, Tariq Aziz, havia o Iraque utilizado 
gás venenoso contra toda uma aldeia curda 
no país e contra alvos do inimigo Irã, contra 
quem esteve guerreando entre 1980 e 1988.  
 
 Esta informação prontamente ativou 
muitos analistas, que, em coro, evidenciam 
as “contradições” da política externa norte-
americana, que ora armam e apoiam (“criam”, em outras 
palavras) líderes de facções nacionais ou países quando 
lhes é necessário e interessante; ora os demonizam, 
tomando-lhes as ferramentas de poder. Este é o caso no 
Iraque, quando, a partir de 1979, receosos das 
consequências da revolução xiita do Irã em países 
“amigos” do Oriente Médio como as monarquias da Arábia 
Saudita, Kuwait e Jordânia, os EUA apoiaram o Iraque na 
guerra contra o vizinho liderado pelo Aiatolá Khomeini. 
Ainda nesse rol de criaturas figuram personalidades como 
Osama bin Laden, que, especula-se, foi apoiado por 

Washington como peão no xadrez jogado pelos EUA 
contra a União Soviética quando da ocupação (soviética) 
do Afeganistão, durante a década de 1980. 
 
 Rumsfeld, atual Secretário de Defesa 
americano, afirma, diante das revelações sobre os 

referidos detalhes de sua viagem ao Iraque 
em 1984, ter advertido o presidente 
Saddam Hussein sobre o uso de armas de 
destruição em massa. Postas de lado 
inconsistências desta versão de Rumsfeld – 
o documento trata de uma reunião com 
Aziz, e não com Hussein, e o assunto seria 
o apoio americano ao país apesar  da 
utilização das armas químicas – surge um 
questionamento: o que é  “coerência” no 
desenvolvimento da política externa 
estadunidense em face do legado de seu 
relacionamento com os atores do Oriente 
Médio e outros focos de tensão como a Ásia 
Central durante a Guerra Fria? 
 
 Pretende-se, por ação coerente, 
caracterizar esta ação como aquela que 
procede com lógica. E o que é, assim, 
lógica nas diretrizes internacionais norte-
americanas?  
 

Temendo o alastramento da 
poderosa ideologia revolucionária do Irã 
pós-1979, e aproveitando o ataque 
iraquiano àquele país em 1980, os Estados 

Unidos vislumbraram aí oportunidade de contenção do 
Irã, sem, contudo, permitir ao Iraque significativa 
acumulação de poder na relação com aquele vizinho e 
aos demais Estados do Oriente Médio. Se se considera 
esta ação como lógica por parte dos Estados Unidos, 
então era ação coerente daquele país ajudar, dentro dos 
parâmetros considerados adequados, o Iraque. Por isso 
foi despachado, em 1984, o Enviado Especial de Reagan 
para clarificar aos iraquianos que o repúdio de seu país 
referia-se ao uso de armas químicas, não ao Iraque. 
Assim, nas palavras de Schultz, os iraquianos não iriam 
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“desistir da análise racional e recuar à postura de que as 
políticas dos EUA eram basicamente anti-árabes e reféns 
dos desejos de Israel”50. 
 Tendo sido, portanto, coerente a ajuda ao Iraque 
tal como foi planejada, que resta? Todo o relacionamento 
EUA-Iraque a partir de 1990 é delineado pelas novas 
circunstâncias do jogo: a invasão do Kuwait, um novo 
entendimento da Comunidade Internacional. Os 
desenvolvimentos acabaram sendo tais que vieram a 
Guerra do Golfo, as inspeções da ONU, a ação preemptiva 
do Governo Bush contra o Iraque - alegando sua posse de 
armas de destruição em massa - e a atual construção da 
paz naquele país. 
 
 Se a ação coerente se desdobrou em 
desenvolvimentos favoráveis ou não é consideração que 
merece algum estudo. A ameaça de desestabilização no 
Kuwait, na Jordânia e na Arábia Saudita não resultou, 
afinal, em bem-sucedidos golpes contra aquelas 
monarquias por parte dos influenciados pelo exemplo 
iraniano. A balança de poder do Oriente Médio não foi 
alterada no sentido do surgimento de alguma hegemonia 
(hegemon ) regional, apesar da disputa entre sírios, 
iraquianos e iranianos. Entre outros fatores, estes dois 
podem ser positivamente avaliados para os Estados 
Unidos através da perspectiva realista.  
 
 O que se observa, entretanto, é o 
estabelecimento das “crias” dos EUA como seus inimigos: 
basta analisar a própria conduta do Iraque pouco tempo 
depois do fim de sua guerra contra o Irã, ou a própria 
biografia de bin Laden desde o fim das estratégias de 
contenção direta dos soviéticos no Afeganistão via suporte 
de grupos rebeldes. E quem garante que a fotografia de 
americanos como o próprio Rumsfeld apertando mãos 
com líderes da Aliança do Norte durante a campanha 
contra o Talibã no Afeganistão em 2001 não se tornará 
interessante souvenir  des affaires americanos com grupos 
que posteriormente se tornarão seus inimigos?  
 
 Impossível dizer, mas é importante notar a 
necessidade de se avaliar as “contribuições” americanas 
com as soluções de conflitos de ordem intra ou inter 
estatal. Da monarquia Saud na Arábia Saudita ao ditador 
Saparmurad Niyazov, o Turkmenbashi  do Turcomenistão, 
a diplomacia americana deve ser cuidadosamente 
elaborada e examinada, uma vez que, posto à parte o 
fator coerência, resta o perigo de que as relações dos EUA 
hoje produzam os “monstros” de amanhã. Ou seja, para a 
diplomacia americana é imperativo reavaliar o que 
considera “coerência” no curto e médio prazo, buscando 
salvaguardar-se no longo prazo. A coerência, assim, se 
vincula aos próprios interesses de segurança daquele país, 
à medida que trabalhar sobre a égide da cautela. Parece 
razoável tal afirmação, mas os caminhos da política 
internacional mostraram que os EUA acabaram por se 
envolver em problemas com muitos de seus antigos 

                                                   
50 Tradução livre de excerto da comunicação entre Schultz e Rumsfeld, conforme 
publicado pelo jornal Washington Post, em 19 de dezembro, 2003, Página A42: 
“Rumsfeld Visited Baghdad in 1984 to Reassure Iraqis, Documents Show”. 
Disponível em: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A13558-
2003Dec18.html 

protegés . O caso destes protegés , sejam eles dos 
tempos da Guerra Fria ou surgidos na atualidade, mas 
mantendo a característica de governos ou grupos que 
servem temporariamente os interesses americanos em 
alguma região tendo posteriormente bons motivos para 
se voltarem contra o patrocinador, constitui um 
problema para as administrações do Governo dos EUA. 

Seja o terrorismo refutado como destinado a 
desaparecer na engrenagem do relacionamento 
interestatal

51
, e as ladainhas econômicas e sociais de 

Estados arrasados condenadas por sua insignificância 
para a análise do cenário internacional, ainda assim o 
governo americano deverá se debruçar sobre estes 
assuntos para traçar suas estratégias. Diante do legado 
de problemas derivados de relacionamentos “coerentes” 
herdados da Guerra Fria, a política externa 
estadunidense deve se resguardar cada vez mais contra 
apoio àqueles que a oporão futuramente.   

 
Esta seria a coerência da política externa dos 

Estados Unidos no pós-Guerra Fria. Mantendo seu apoio 
quando lhe for conveniente, mas não obstante 
precavendo-se tanto quanto possível das reviravoltas de 
seus parceiros na medida do aprendido com ocasiões 
pretéritas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
51 Como demonstrado por Kenneth Waltz em “The Continuity of International 
Politics”. Worlds in Collision. New York. Palgrave Macmillan: 2003.  
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OOuuttrrooss  ccaammiinnhhooss::  oo  PPóóss--mmooddeerrnniissmmoo  ee  oo  

CCoonnssttrruuttiivviissmmoo  nnaa  rreeiinntteerrpprreettaaççããoo  ddaass  RRII  
((ppaarrttee  II))  ––  AA  ssoobbeerraanniiaa  ddeessccoonnssttrruuííddaa  

 

 
 

A crise da modernidade 
 

As Relações Internacionais (RI) foram 
dominadas desde sua criação pelo Positivismo, fruto da 

Razão moderna e do Iluminismo. Fortemente influenciado 
pelas ciências naturais, o Positivismo se diz espelhar ao 

mundo social. Para tanto, apóia-se em três 
pilares: (1) naturalismo, (2) verdade como 

correspondência e (3) não-valoratividade da 
ciência52. O debate interparadigmático dos 

anos 1980 surge para questionar a produção 
de conhecimento positivista. De acordo com 

Hoffman, a quebra do consenso sobre o 
paradigma tradicional ressalta dois 

importantes aspectos53. O primeiro é o 
questionamento da legitimidade das RI como 

área discreta de conhecimento, separada de 
teoria social e política. Em segundo lugar, 

reconhece-se a necessidade de buscar uma 
compreensão interpretativa dos valores 

intersubjetivos que constituem o mundo 
social.  

 
A principal crítica feita às abordagens 

convencionais em RI gira em torno da 
mudança e de seus desdobramentos. Por um 

lado, os pós-modernos fazem um ataque epistemológico. 
A ênfase na epistemologia é a razão do fechamento do 

mainstream  a certos temas. Segundo Steve Smith, “[a] 
epistemologia empiricista [do Positivismo] determina o 

que pode ser estudado porque determina que tipos de 
coisas existem nas relações internacionais”54. As leituras 

de Smith e Campbell afirmam que não podemos nos 
acomodar à exclusão de questões centrais no mundo 

contemporâneo devido à fidelidade à “ciência” 
(Positivismo).  

 
 

                                                   
52 Para uma crítica consistente à epistemologia positivista ver Neufeld, M. 
(1995). The Restructuring of International Relations Theory. Cambridge, 

Cambridge University Press.  
53 Cf Hoffman, 1987:231-232. Hoffman, M. (1987). “Critical Theory and the 
Inter-Paradigm Debate”. Millennium: Journal of International Studies 16(2): 
231-249. 
54 Steve Smith, 1996:11. 

 
 

 
Conforme seus críticos, o Positivismo está 

impregnado por um caráter estático e reificador da 
realidade, cujo fim é a manutenção do status quo . Isso 

significa reproduzir um mundo cujo epicentro e única forma 
legítima de organização da comunidade política é o Estado 

soberano. Esse sistema é regulado pela lógica 
da anarquia, em que são afirmados a 

insegurança e o conflito. Os positivistas dizem 
tão-somente descrever e explicar essa 

realidade. Seus críticos afirmam que isso é 
uma falácia, pois toda teoria é interessada e 

constitutiva da realidade55. Destarte, o 
sistema de Estados soberanos e a lógica da 

anarquia não seriam inerentes à política 
internacional, mas reproduzidos 

discursivamente.  
 

Por outro lado, os construtivistas 
fazem uma crítica pela ontologia. O papel do 

agente é resgatado do oblívio estruturalista 
pela co-constituição de agente e estrutura. A 

primazia da ontologia permite uma pluralidade 
epistemológica. Isso faz com que os 

construtivistas se coloquem como via media  
entre positivistas e pós-modernos.  O 

Construtivismo surge não como uma teoria da mudança, 
mas como uma abordagem sobre a dinâmica da mudança.  

 
 

O Estado soberano entra em xeque 
 

Os pós-modernos, via de regra, apresentam uma 
análise crítica do conceito de soberania e, ao invés de 

redefini-lo, desconstroem-no radicalmente, questionando 
suas fundações históricas. Nesta seção, discutiremos os 

trabalhos de três proeminentes autores pós-modernos das 
RI: David Campbell, Rob B. J. Walker e Cynthia Weber56. 

                                                   
55 Vale lembrar as palavras de Cox de que “o conhecimento é sempre para 
alguém e para algum propósito”. Cox, R. W. (1986). Social Forces, States and 

World Order: Beyond International Relations Theory. Neorealism and Its Critics. 
R. O. Keohane. New York, Columbia University Press: 204-254. 
56 Campbell, D. (1996). Political Prosaics, Transversal Poltics, and the 
Anarchical World. Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. 
M. Shapiro and  H. Alker. Minneapolis, University of Minnesota Press: 7-32. 

ANA CRISTINA ALVES 
              convidada  
 
 
                                       

 
 

RIO DE JANEIRO 

“O poder se 

cristaliza na 

verdade em que 
a legitimidade 

do Estado está 
fundada. 

Precisa, pois, de 
lógicas 

simbólicas de 

representação 
para exercer o 

efeito de 
verdade”.  
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Consoante esses autores, a soberania – enquanto 

representação sobre o que é político no mundo moderno 
– opera sem se questionar, sem problematizar o que 

representa. A modernidade sujeita a soberania à análise, 
mas sem nunca colocá-la em questão como idéia em si. 

Assim, a soberania foi-se tornando um status  ontológico 
por meio da teoria. O ponto fulcral de suas análises é 

como o discurso da soberania limita as possibilidades de 
fazer política. 

 
Weber expõe os inconvenientes de se tomar a 

soberania como dada57. Em primeiro lugar, esse proceder 
negligencia a historicidade da soberania. Ou seja, ignora-

se que o entendimento de soberania não é o mesmo em 
todos os tempos e lugares. Isso dá margem à 

universalização de um referente empírico historicamente 
e espacialmente específico. O segundo inconveniente é a 

impossibilidade de investigar como o significado de 
soberania é estabilizado (ou “redigido”). Isto é, como as 

práticas constituem o conceito de soberania no tempo e 

no espaço. 
 

Problematizar a soberania vai muito além de 
tratá-la como um conceito variável. Não consiste em 

traçar a evolução histórica do conceito (uma genealogia 
da soberania), e então escolher a definição mais útil. 

Tampouco implica um refinamento do conceito.  
Problematizar a soberania, para Weber, é examiná-la 

contra o pano de fundo da história e dos termos teóricos 
correlatos. 

 
Nesses parâmetros, Campbell discute a tensão 

entre os muitos e variados efeitos de uma economia 
política crescentemente globalizada versus a gama de 

identidades e práticas. O desafio às RI é trabalhar na 
interseção entre os níveis do sujeito individual e da rede 

de ordem social na qual o indivíduo está alocado. As RI 
devem responder se ainda são um modo adequado de 

compreender a vida global, dadas as contingências de 
aceleração temporal e não-territorialidade que incidem 

sobre nossos horizontes políticos.  
 

Conforme o autor, as abordagens tradicionais 
não têm ignorado as crescentes transformações 

transnacionais e desafios práticos e teóricos que 
caracterizam a crise da modernidade.  Contudo, Campbell 

argumenta que, devido à continuada hegemonia dos 
modos espaciais de representação, o mainstream  é 

incapaz de dar conta da mudança, pois trata de relações 
internacionais, e não de política mundial. A abordagem 

convencional não consegue pensar além do Estado 
soberano. As respostas aos desafios à modernidade são 

dadas em termos de atores não-estatais , fluxos 
transnacionais , conflitos intraestatais . Ou seja, o Estado 

continua sendo o cerne interpretativo das RI, a medida 
para todas as coisas.  

 
Para Campbell, a problemática da soberania está 

relacionada à busca de sentido no mundo (ordem) 

                                                                                   
Walker, R. B. J. (1993). Inside/Outside: International Relations as Political 
Theory. Cambridge, Cambridge University Press. Weber, C. (1995). 
Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange. 
Cambridge, Cambridge University Press.  
57 Cf Weber, 1995:2,3. 

através da diferenciação e normalização da contingência 

em termos de compreensão hierárquica de 
soberania/anarquia58. A idéia de soberania também está 

intimamente conectada à metanarrativa da subjetividade, 
que diz respeito ao modo como, por meio de nomes 

próprios (a pedra-de-toque do logocentrismo) convertemos 
o que é dinâmico e interconectado em coisas estáticas e 

desconectadas. Tudo isso favorece o pensamento 
geopolítico e a rígida segmentação política que se segue.  

 
Esses discursos analíticos reproduzem três 

suposições que limitam o pensamento da política nas 
relações internacionais: (1) existe um cume de poder a 

partir do qual as relações são governadas, (2) o lugar do 
poder só pode ser ocupado por uma fonte de autoridade e 

(3) a fonte de autoridade deve ser facilmente identificável, 
um agente unitário, gozando de autonomia relativa e capaz 

de lidar propositadamente com recursos materiais. Tal 
perspectiva, segundo Campbell, é completamente 

inadequada para a compreensão da era pós-moderna.  

 
Walker nos permite um aprofundamento nos 

argumentos discutidos por Campbell. Walker estrutura seu 
argumento em três eixos: (1) aponta os desafios colocados 

pela aceleração contemporânea à modernidade, (2) discute 
como se deu o cisma entre teoria política e RI e (3) analisa 

como isso acarretou na supressão da ética das RI.  
 

Para Walker, as teorias modernas de RI são um 
discurso que reifica uma ontologia espacial historicamente 

específica: o Estado moderno, celebrado como única forma 
legítima de organização da comunidade política. Nesse 

sentido, as teorias de RI são mais interessantes como 
expressões dos limites da imaginação política 

contemporânea frente às transformações históricas e 
estruturais do que como explicações substantivas sobre as 

condições políticas no mundo moderno. A lógica binária que 
permeia a realidade emerge da conformação teórica das RI. 

Por um lado, o Realismo apresenta uma pluralidade de 
discursos sobre a diferença no espaço e no tempo (os 

diferentes Estados soberanos). Por outro, o discurso do 
Idealismo sobre universalidade faz os argumentos do 

Realismo possíveis. O Realismo só se afirma negando o 
Idealismo, e vice-versa.  

 
O que as abordagens convencionais ignoram é que 

o Estado soberano foi uma resposta historicamente 
específica para a tensão medieval entre universalidade e 

particularidade. Na era medieval, o particular estava 
hierarquizado dentro do universal. Na era moderna, o 

universal passa a ser confinado dentro do particular – a 
saber, dentro das fronteiras do Estado soberano –, 

denotando uma clara prioridade do espaço sobre o tempo, 
posto que apenas dentro do Estado é possível buscar a 

universalidade. Nesses termos, a história passa a existir 
tão-somente dentro do Estado, e o longínquo e remoto 

lugar entre os Estados é dominado pelas relações de força. 
Mas frente à atual transição nas dinâmicas da política 

                                                   
58 Ou agente/estrutura, endógeno/exógeno, dentro/fora, doméstico/exterior. 

Além de Campbell, Weber e Walker também problematizam os binários 
modernos, salientando seu caráter intrinsecamente excludente. Essa discussão 
insere-se em outra maior, a da busca pela identidade, tratada pela maioria dos 
autores construtivistas (talvez à exceção de Onuf), e nesse paper, pela 
discussão do trabalho de Alexander Wendt. 
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global, a solução moderna para a tensão 

particular/universal não mais se justifica. 
 

O desafio colocado pelas rápidas transformações 
contemporâneas para a modernidade foi de articular uma 

sociedade moderna estável vis-à-vis o caráter cambiante 
da vida moderna. A resposta foi transformar a aceleração 

temporal de problema para celebração. A modernidade é 
imbuída da idéia de desenvolvimento evolucionário e 

progressivo. Com isso, transformaram-se eventos rápidos 
e contingentes em rotinas administráveis. Essa 

interpretação permite a sensação de previsibilidade e 
controle, ocultando a possibilidade de mudança. Ao 

mesmo tempo, a compreensão da modernidade como 
uma era de nova consciência de temporalidade e 

contingência de experiências mascara seu caráter 
reificador.  

 
Walker recusa essa visão “iluminista” do 

progresso universal. A contenda não é sobre 

permanência ou desaparecimento do Estado, mas sobre o 
grau em que o princípio do Estado soberano oferece uma 

explicação plausível para as práticas políticas 
contemporâneas. Walker chama a atenção para a 

necessidade de repolitização das RI. O Estado territorial 
soberano, ao permitir comunidades políticas significativas 

apenas dentro de seus limites e negar qualquer coisa que 
transcenda a acomodação no “além-fronteiras”, tanto 

encoraja como permite a distinção entre teoria política e 
RI.59 Isso acabou por “a-politizar” as RI, que passaram a 

evitar questões de ordem política, tais como comunidade 
política, obrigação, liberdade, autonomia, dentre outros.  

  
Quando o universal é confinado dentro do 

particular, quando o tempo é trancafiado dentro do 
espaço, e quando a história fica aprisionada dentro do 

Estado, o mesmo acontece com a política. O Estado se 
torna o locus  per se  do exercício da subjetividade. Fora 

do Estado não há reconhecimento do outro. Em RI, o 
mesmo  e o outro  são diferenciados espacialmente, e a 

possibilidade de convergência temporal em direção a 
uma comunidade de identidade comum sofre firme 

resistência. Interpretado como uma ética de exclusão 
absoluta, o princípio do Estado soberano é um princípio 

ético que nega a aplicabilidade de princípios éticos além 
das fronteiras, o que acaba por legitimar formas de 

exclusão. 
 

Mas é possível pensar as RI e a política mundial 
além do Estado? Campbell sugere a abordagem dos 

“prosaicos políticos”, que dizem respeito ao caráter 
transversal60 (e não transnacional) da política em um 

mundo “an-árquico ”61. O que Campbell está propondo 
não é uma teoria, mas um ethos , uma atitude crítica. O 

primeiro elemento desse ethos  é a “antropologia 

                                                   
59 As RI operam um duplo escamoteamento: (1) do lugar da política no 
plano internacional, que fica desprovido de sentido ou razão, 
impossibilitando a ética. (2) Do próprio lugar das RI no pensamento político 
contemporâneo. Ao se representar como uma área associada a um lugar 
remoto, as RI são relegadas a uma situação marginal dentro das ciências 
sociais e do debate político. A impressão que a modernidade quer passar, e 

que precisa ser rompida, é de que a autoridade política central é pré-
condição para a vida política. 
60 O corte transversal permite a apreciação da significância dos fluxos, redes 
e formações de identidade. 
61 Do grego sem princípios, fundações ou bases. Cf Campbell, 1996:23. 

filosófica”, segundo a qual é impossível conceber qualquer 

ser fora das relações que o ligam com o outro. O segundo 
elemento diz respeito não à reversão de prioridade dentro 

dos binários, mas à subversão dos próprios binários, por 
meio do pensamento da ação em termos de an-arquia .  

 
 A proposta de Walker, por sua vez, é romper a 

lógica binária não em termos de Estados soberanos, mas 
em termos de comunidade política. A contínua persistência 

do nacionalismo e da autodeterminação não implica 
necessariamente a persistência do Estado-nação. 

Tampouco a dissociação entre nação e Estado implica uma 
diminuição na importância do Estado. O objetivo é superar 

o complexo Estado, nação e autonomia como uma entidade 
reificada da realidade fundamental da vida internacional. A 

pergunta passa a ser como podem ser concebidos Estados, 
nações, identidades particularistas e movimentos por 

autonomia nas novas condições históricas. Essas 
reformulações devem ser pensadas, não dentro das RI 

enquanto disciplina isolada. As RI devem ser entendidas 

como um aspecto integral da teoria e prática política, 
indicando que pode haver muito mais do que anarquia no 

meio internacional.  
 

Tendo em vista essas considerações, é útil saber 
como o sistema de Estados operava sua reprodução na 

modernidade, e como ele o faz na pós-modernidade. A esse 
respeito, Cynthia Weber examina como o significado da 

soberania é fixado ou estabilizado historicamente (ou seja, 
como o Estado é “redigido”), via práticas de acadêmicos e 

diplomatas. Ela analisa a relação entre soberania e seu 
suposto oposto conceitual – intervenção – porque, segundo 

a autora, é na fronteira entre soberania e intervenção que 
está a localização do Estado62. Seu argumento se desenrola 

a partir de três pontos interconectados: (1) como a prática 
da intervenção alumia a compreensão da comunidade de 

Estados e da comunidade interpretativa, (2) como os 
discursos sobre Estado, soberania e intervenção participam 

na constituição da identidade soberana do Estado, e (3) 
como esses discursos inventam a comunidade doméstica 

que é a fundação do próprio Estado.   
 

Dentro da lógica de representação – na qual a 
modernidade se funda –, quando Estados oferecem 

justificativas para suas práticas de intervenção, eles 
simultaneamente assumem a existência de normas que 

regulam as práticas estatais e de uma comunidade 
interpretativa que julga as práticas conforme as normas. A 

justificação participa na constituição tanto da comunidade 
interpretativa para a qual a justificativa do Estado é dirigida 

quanto do Estado como uma identidade soberana. De 
acordo com Jean Baudrillard, um dos modos de afirmar a 

existência da soberania é insistir na existência de seu 
oposto, a intervenção63. Implícita na noção da justificativa 

                                                   
62 A autora enfoca a intervenção porque a partir dessa prática é possível 
identificar exemplos de que formas de agir (práticas estatais) constituem 
formas legítimas de ser (Estados soberanos). Isso é possível porque quando as 
práticas estatais não se encaixam na compreensão intersubjetiva do que os 
Estados devem ser, a interferência é legítima, e tais práticas raramente são 
referidas como intervenção. Por outro lado, quando as práticas estatais estão 

de acordo com a compreensão intersubjetiva sobre o que é ser Estado, a 
intervenção é proibida e, quando levada a cabo, condenada pela suposta 
comunidade de Estados soberanos. Cf Weber, 1995:4. 
63 Baudrillard apud Weber, 1995:27. Para que a intervenção seja um conceito 
significativo, a soberania deve existir porque a intervenção implica a violação 
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está a suposição de que o Estado justificador já é 

amplamente constituído como uma identidade soberana.  
 

Essa suposição negligencia uma série de 
questões sobre a constituição do Estado enquanto 

identidade soberana como, por exemplo, a questão da 
conformação do Estado em uma comunidade organizada. 

O próprio posicionamento enquanto soberano pressupõe 
a existência de uma comunidade doméstica. Isso nos 

remete a outro problema.  
 

Para que a lógica da representação funcione – 
isto é, para que uma comunidade doméstica sirva de 

ponto de referência – a questão das fronteiras da 
comunidade doméstica deve ser resolvida. Como se pode 

preservar a noção de representação se não existe 
comunidade doméstica estável? Assim, a comunidade 

doméstica é constituída para servir como fundação da 
autoridade soberana dentro de um Estado no próprio ato 

de fala sobre essa comunidade doméstica. Para que a 

lógica da representação funcione, um significado tem de 
existir.  

 
Assim, a representação simbólica toma o que é 

uma ficção – uma comunidade doméstica – e a 
transforma na fundação da autoridade soberana do 

Estado. Isso significa fixar discursivamente, mesmo que 
temporariamente, o conceito de comunidade. É por meio 

das práticas discursivas que significados fundacionais são 
identificados e, graças a esse ato de estabilização, os 

Estados soberanos são “redigidos” ou constituídos.  
 

 A discussão acima tem implicação para a 
questão do poder nas relações internacionais. O poder se 

cristaliza na verdade em que a legitimidade do Estado 
está fundada. Precisa, pois, de lógicas simbólicas de 

representação para exercer o efeito de verdade. O poder 
não precisa ser uma expressão de algo que já existe, 

mas pode ser uma expressão de algo criado – como o 
Estado, recriado na interseção entre soberania e 

intervenção.  
 

No entanto, a reprodução do Estado soberano na 
pós-modernidade é problemática. As transformações, 

marcadas pelos crescentes fluxos, enfraquecem as 
fronteiras das comunidades domésticas, que são a 

fundação do Estado soberano moderno.  O projeto 
representacional depende do uso criativo de recursos 

simbólicos que não são inexauríveis. Como resultado, a 
soberania como uma prática pode não ser capaz de se 

reproduzir na vida política global moderna para sempre. 
Quando a soberania não é mais representada, ela passa 

a ser simulada. Para Weber, o significado da soberania 
não reside mais na lógica da representação64, mas na 

lógica da simulação65. A soberania deixa de remeter a um 
significado único e passa a ter vários significados 

intercambiáveis, tais como intervenção, reconhecimento 
diplomático, condição de membro em organizações 

internacionais etc. 

                                                                                   
da soberania.  Falar de intervenção então é sugerir que a soberania existe. A 

intervenção funciona como um álibi para soberania. 
64 O referente [significado] e o indicador [significante] estão claramente 
demarcados. 

 

Ana Cristina Alves  é mestranda em Relações 
Internacionais pelo IRI/PUC -Rio. Bacharela em Relações 

Internacionais pela PUC -MG. 
 

 
  

                                                                                      
65 Não há fundações últimas, mas uma cadeia de significantes intercambiáveis. 
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21st Century Conflict – The war against Islam 

and the Israeli/Palestinian conflict  
 

 
Introduction - 9/11 and The War on Terrorism 
 

9/11 fundamentally altered key dynamics of world 
politics and filled the post Cold War international vacuum. 
This was particularly so as regards the Middle East in 
general and more particularly its core theatres of conflict, 
Iraq and the Israeli-Palestinian conflict.  
 

The US suffered unprecedented 
destruction and loss of international prestige 
as a result of 9/11. Following which she 
added a fundamentally new style in her 
foreign policy.  
 

This was stated as the ‘war against 
terrorism’.  
 

President Bush’s speech on 
20/9/2001, in which he announced the 
declaration of war against Afghanistan was 
the first stage in the war which was restricted 
to organisations which had an international 
reach like Al-Qaeda and that it was the US 
which was executing the war directly. 
 

On the 11th of March 2002, President 
Bush in an important address in front of 
delegates from the international alliance 
which stood with him against Afghanistan, congressmen, 
members of the Supreme Court and the armed forces, 
announced the intention to: “go into the second stage of 
the war against terrorism”.  
 

He said in his address; 
 

“Now that the Taliban have gone and Al-Qaeda has 
lost its home base for terrorism, we have entered the 
second stage of the war on terror - a sustained campaign 
to deny sanctuary to terrorists, who would threaten our 
citizens from anywhere in the world.” 
 

He announced America’s readiness to help any 
state which wanted to fight terrorism: 

 
“I have set a clear policy in the second stage 

of the war on terror: America encourages and expects 
governments everywhere to remove the terrorist 
parasites that threaten their own countries and the 
peace of the world. If the governments need training 
or resources to meet this commitment, America will 
help”. 

 
President Bush also outlined in 

his speech the style that his 
administration will follow in this stage: 
“We will not send American troops to 
every battle, but America will prepare 
other nations for the battle ahead”. 
 

The US then looked to widen 
the war on terrorism. She was not 
satisfied with only announcing the war 
against armed movements but also 
against those who; “help and provide 
sanctuary, or those who extend them 
any form of assistance”, whether 
states, peoples or individuals. 
 

The entities which were 
indirectly supported or even tolerated 
as a result of the 20th century proxy 
war against the USSR were now in the 

firing line against what the US terms as the ‘alliance 
against terrorism’. 
 
 
The War Against Terrorism Is The War Against 
Islam 
 

So where’s the battle, who’s the target and 
why? Many questions are still being asked. Prior to 
9/11, it was an open secret that the US was in bed 
with the Taleban even providing it with the largest 
amount of humanitarian assistance. The leadership of 
the Taleban including Osama bin Laden were 
remnants of the US policy to use Islam to stand 
against Communism and the Soviet Union in 

NOMAN HANIF 
         convidado  
                                       

         LONDRES 

  

 

“It is clear, that 

by design, the 

Bush 
administration 

along with the 
hawks in his 

administration 
have pushed the 

‘Clash of 

Civilisations’ into 
its full thrust. 

Clearly 
Fukuyama’s ‘End 

of History’ has 
not arrived”.  
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Afghanistan. The hundreds of madrasas littered in 
Northern Pakistan which are now the target of the 
Musharraff regime were funded from the CIA budget. 
 

So, why the change?  
 

After the collapse of the Soviet Union and the end 
of the Cold War, socialism/communism collapsed world 
wide, including the Middle East.  
 

What replaced it as an ideological alternative in 
the already muslim masses was radical Islam as a 
doctrinal and systemic force, i.e.,  a complete rival to 
secular liberalism as an ideological challenge. 
 

This inspired the works such as Samuel 
Huntington’s “Clash of Civilisations”, which predicted a 
war between realigned civilisations, key being the Islamic 
civilisation and Western Christian civilisation. 
 

In truth the US had been helping despotic Middle 
Eastern regimes for 60 years to counter radical Islamic 
groups which targeted the stability of the regimes which 
in turn threatened US economic, security and strategic 
concerns. This was primarily done through strengthening 
the regimes brutal security apparatus and supporting 
alternative moderate Islamic groups. 
 

9/11 marked an opportunity for the US to declare 
openly that just as the 20

th
 Century had been the Century 

of War against Communism, the 21st Century would be 
the “War against Islam”. 
 

The cat was let out of the bag when General 
Welsley Clarke commenting on BBC World Hard Talk on 
29

th
 of October, 2001, soon after 9/11 stated; “the US 

war against terrorism is not a war against a group or a 
people or a state, it is a war against a concept, it is a war 
against Islam”. 
 

It is with this paradigm , “The war on terrorism is 
the war against Islam”, with which I would like to analyse 
the Palestinian/Israeli conflict post 9/11. 
 
 
War Against Islam and the Israeli/Palestinian 
Conflict 
 

The land divided by Paleastinian Authority and 
Israel is common to all three of the monotheistic religions, 
and hence very emotive. It is the perfect example of the 
faultlines embodied in the clash of civilisations. The land, 
especially Jerusalem provides for what is termed as the 
hotbed of Islam and Judaism. 
 

For this reason the war against radical Islam 
fundamentally impacts the Israeli/Palestinian conflict.  The 
basis of the conflict is doctrinal not political and hence the 
failure of successive US administrations to solve the 
problem politically.  
 

In essence it is the desire of the Palestinians 
and the Islamic world to seek the disappearance of 
Israel and the desire of the Israeli right to expulse the 
Palestinians from the land and to accomplish Eretz 
Israel or Greater Israel stretching from the Nile to the 
Euphrates. 
 

For this reason the Israeli/Palestinian conflict 
is directly proportional. Increase in Islamic radicalism 
from the Palestinians is met with force by the Israelis. 
 

The dangers of political formulas put forward 
by successive administrations which have violated the 
doctrinal basis of the conflict have produced 
catastrophic results.  
 

The formula of Land for Peace which has 
always been violated by the Israeli in their policy of 
building settlements was dealt a sharp blow when 
Rabin was assassinated by right wing extremists for 
what was conceived as a secret deal to revert back 
the Golan Heights to Syria and other land concessions 
to the Palestinians. 
 

The other formula of Peace for Peace is 
dependant upon the curtailing the actions of the 
Palestinian radical groups and the Israeli responses in 
order to provide security for Israel.  
 
Having failed with both policies so far and faced with 
a swash of Islamic radicalism in the Middle East, the 
US administration has for the first time, placed what it 
called the Middle East Conflict in the context of the 
‘war against terrorism’. 
 

It is via the second stage of US policy in 
regard to what it terms terrorism that President Bush 
and other pillars of his administration presently deal 
with armed actions between Palestinians and Israelis.   
 

Before 9/11 they used to consider them as 
acts of violence due to the occupation, now they have 
come to consider them as acts of terrorism as 
opposed to self-defence. 
 

Syria had never been punished for its support 
for HizbAllah in Southern Lebanon as this aided the 
US in containing Israeli ambitions and HizbAllah was 
not considered a terrorist organisation but a liberation 
force. 
 

Hamas which had originally been the result of 
Israeli policy to counter the PLO and supported from 
outside by Jordan was also considered a liberation 
force.  
 

The US administration took the “war against 
Islam” directly to the Palestinian groups and HizbAllah 
and put their weight behind Israel in uprooting them. 
The PA was issued a warning to deal with its groups 
despite the inevitability of civil war between the 
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Palestinians and the PA and the PA being labelled as 
Israeli and US puppets. 
 

Action and pressure has also been put on all Arab 
leaders to make a change in direction and support and to 
view so called ‘martyrdom’ operations as acts of 
terrorism, something which the Arab leaders have been 
reluctant to do because of domestic opinion. 
 

The failure of the Oslo accords, Wye River 
accords, Mitchell plan and Tenet plan was an inevitability 
given the Islamic doctrinal issue of non-negotiation of land 
for peace or peace for peace related to Palestinian land. 
The issue of Jerusalem was a non-starter. 
 

Israel and specifically Sharon has found a natural 
nexus with the hawks in the Bush administration. As with 
India, and Russia, Sharon jumped onto the terrorism 
bandwagon in order to deal with radical Islam and 
specifically the Palestinians. 
 

The best way to deal with Islamic radicalism from 
the Palestinians was to carry out the complete destruction 
of Palestinian cities and refugee camps to uproot the 
armed movements in order that they accept the solutions 
put forward to them. 
 

Sharon received this green light from Dick 
Cheney who visited the region from 12-19th March 2002. 
His last stopover was in Jerusalem for a meeting with 
Sharon. The Washington Post revealed the significance of 
this meeting on 25th March 2002 saying; “an agreement 
has been concluded between Cheney and Sharon that the 
latter will destroy the Palestinian cities and refugee 
camps”. 
 

The first casualty of the ‘war against Islam’ in 
relation to the Israeli/Palestinian conflict was Jenin. What 
we witnessed was the destruction, violence and killings. 
 

Not only has the Jenin incident ignited the Islamic 
radicals amongst the Palestinians, but also the rank and 
file of Fatah and the PLO. Moreover it positioned 
Palestinian public support at large away from the 
Palestinian leadership and towards the radicals. 
 

Net result were dramatic pictures of Yasser Arafat 
bunkered in a room as a result of Israeli demolition of the 
compound. The Israeli’s could have killed Arafat very 
easily if they wanted to. But the siege of the compound by 
Israeli forces was for his own protection from a swathe of 
anger from the Palestinians at having colluded with the 
Americans and the Israeli’s on crackdowns against his 
own people facilitated by Oslo, Wye, Mitchell and Tenet. 
Arafat came to be seen as a collaborator, a policeman for 
the Israelis and working for the CIA and the Americans. 
 

As Abu Mazen’s resignation shows there is no 
alternative to Yasser Arafat for the Americans or the 
Israelis. Hence the need to protect him by building his 
credentials and making sure that vague peace processes 

which bring nothing new to the table such as the 
‘Roadmap for Peace’ which promise Palestinian 
statehood are always in existence. 
 

The Jerusalem Post is not an extremist 
publication. However, consider what it said on 10 

September, 2003:  
 

"The world will not help us; we must help 
ourselves. We must kill as many of the Hamas and 

Islamic Jihad leaders as possible, as quickly as 
possible, while minimising collateral damage, but not 
letting the damage stop us. And we must kill Yasser 
Arafat, because the world leaves us no alternative". 
 

What in the clash of civilisation terms is seen 
as jewish-christian alliance against Islam has 
fundamentally left Israel with more security problems 
albeit with a public opinion which supports armed 
action. 
 

Palestine is positioned in the center of the 
Islamic jigsaw in the Middle East. The Palestinian 
issue is deeply rooted in stability of the regimes in the 
region. One could say it is the hotbed of Islam in the 
region. 
 

The US blanket support for Israel present and 
past and its refusal to reign in Israel over United 
Nations resolutions and human rights abuses has 
added to the perception of the jewish-christian 
alliance against Islam. 
 

More dangerously, Israeli action in Jenin has 
fuelled Islamic radicalism in the region at large and 
threatened to bring down Arab regimes especially in 
Egypt and Jordan which have peace treaties with 
Israel. 
 

The regimes in turn which have battled 
Islamic resurgents for decades but at the same time 
have been allowed to harbour radicals by the US due 
to the policy of containing Israel from Syria, Jordan 
and Lebanon has now come to an end with the US 
open declaration of the war against Islam. 
 

Islamic radicalism is the single threat which 
faces the regimes in the Middle East. For many years 
Middle Eastern regimes have worked secretly through 
discreet channels with Israel in the hope that one day 
they would be able to provide recognition for Israel. 
The stumbling block was either the US inability to 
contain Israel if recognition occurred as was the case 
of Israeli occupation of the Golan Heights in 1967 or 
the Israeli invasion of Lebanon in 1982. Or it was the 
predictable instability to the power base of the 
regimes as a result of such recognition. 

For decades the unrepresentative Middle 
Eastern regimes have grappled with Islamic radicals 
either brutally or through Islamic moderates. 
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The open declaration of the war against Islam and 
the bullish tactics by the US encapsulated in Bush’s 
famous words “Either you are with us or against us” has 
put the Middle Eastern regimes in between a rock and a 
hard place. Divided between their radicalised populations 
and the US, the Arab regimes have decided to capitulate 
to the US.  
 

As a result Saudi crown prince Abdullah bin Abdul 
Aziz put forward the ‘Arab Initiative’ at the Beirut 
conference in March 2002, which accepted concessions on 
the behalf of the Palestinians on land pre-1948 as the PA 
alone proved incapable of bearing responsibility for 
difficult decisions such as Jerusalem. 
 

This was totally against the radicalised public 
sentiment internally and in the region, but was done in 
order to preserve the throne of the Saudi kingdom after 
US confidence in the ruling family’s ability to control 
matters was shaken, when it became clear to the US that 
most of those who undertook the September 11th attack 
were from the kingdom. 
 
 
Conclusion 
 

It is clear, that by design, the Bush administration 
along with the hawks in his administration have pushed 
the ‘Clash of Civilisations’ into its full thrust. Clearly 
Fukuyama’s “End of History” has not arrived. 
 

Jenin and Iraq have had the most profound 
impact on the radicalisation of the Middle East and the 
Israeli/Palestinian conflict. Israel faces the biggest 
challenge to its security since its inception whereas the PA 
faces rejection and armed action by its own population.  
 

Bush’s open backing for a Palestinian State will be 
rejected by the Palestinians on doctrinal and territorial 
grounds and it will be rejected by the right wing Israeli 
government on security grounds.  
 

The consequences of the ‘war against Islam’ and 
decades of support for despotic and brutal regimes by the 
western powers have brought about a polarisation 
between the moderate and radical Islamists in Palestine 
and the Middle East as a whole. The Middle Eastern states 
have become critically unstable as a result. 
 

The Camp David Accord between Israel and 
Egypt, and the Wadi Araba agreement between Israel and 
Jordan hung in the balance in the face of Jenin. But for 
how long? 
 

Having polarised the Islamists, Bush’s speech on 
6th of November, 2003, at the National Endowment for 
Democracy, in which he unveiled a historic shift in US 
policy towards the Middle East, publicly repudiating six 
decades of indulging despots in the name of ‘stability’ can 
have come too late.  
 

Bush has openly taken the doctrinal war of 
“Secular Liberal Democracy” to Islam and the radical 
Islamists in the Middle East. He said: 
 

“Sixty years of western nations excusing and 
accommodating the lack of freedom in the Middle East 
did nothing to make us safe. In the long run, stability 
cannot be purchased at the expense of Liberty”. 
 

“As long as the Middle East remains a place 
where freedom does not flourish, it will remain a place 
of stagnation, resentment and violence ready for 
export”. 
 

“Representative governments in the Middle 
East will represent their own cultures”. 
  

“Are the peoples of the Middle East somehow 
beyond the reach of Liberty”. 
 

Current form in Iraq, Saudi Arabia and 
Palestine, and the position of the hawks in the US 
administration make mockery of Bush’s statement in 
the same speech: 
 

“We’ve taken a 200-year journey towards 
inclusion and justice, and this makes us patient and 
understanding as other nations are at different stages 
of this journey”. 
 

The dynamics between the rulers and the 
ruled are moving in radically opposing directions. The 
US will have to see the “War against Islam” to its 
conclusion. As Jim Hoagland mentions in the Herald 
Tribune;  
 

“Bush and Blair have kicked off something very 
big. A war of ideas with and within Islam. Its as big as 
the Cold War. But to win you have to mobilise your 
whole society as you did in the Cold War. You are 
talking about trying to change a whole civilisation”. 
 

This “new policy, a forward strategy of 
freedom in the Middle East” will be measured against 
the US actions as regards Iraq,  Palestine and the 
Algerian elections in 1991. 
 

The likelihood of regime collapse in the Middle 
East to radical Islam is very high. The Middle East as 
a whole and in particular the Israeli-Palestinian 
conflict is headed for an uncertain, radical and 
explosive future. 

 

 
Noman Hanif é professor de Direito Internacional da 
London University e consultor de assuntos 
internacionais sobre Ásia e Oriente Médio; PhD em 
“Democracia e Regimes Mi litares” pela Kent University.  
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A imagem do Portão de Brandenburg é referência na História das Relações Internacionais. Realizado entre 1788 

e 1791, o nome do Portão deriva da cidade à qual é direcionado: marca o início da rota entre Berlim e a cidade de 
Brandenburg, que dá nome ao condado que era governado por Berlim. Em 1794 foi instalada em seu topo a escultura 
de uma Quadriga. A imponente construção berlinense ilustra o poderio do Império da Prússia, coincidindo com o 
momento de liderança daquele Estado na unificação da Alemanha. Assistiu à campanha alemã na Primeira Guerra 
Mundial, às privações daquele país no pós-guerra. Teve sob si marchas napoleônicas e nazistas, foi danificado na 
Segunda Guerra Mundial e ressurgiu enclausurado na terra de ninguém entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental na 
Guerra Fria. Finalmente, tornou-se figura resplandecente da unificação da Alemanha no início dos anos 1990.  
 
 Os êxitos prussianos no século XIX, resultantes da expansão de seu poder na política européia daqueles tempos, 
enfatizaram o caráter militar de seu império. Ao tempo que suas premissas culturais eram um tanto liberais, com a 
aceitação de diferentes crenças e manifestações que redundaram na  abertura berlinense a diferentes grupos e estilos, 
o caráter militar daquela nação foi instigado de tal forma, particularmente depois de sua existência (como por exemplo 
com a relação entre a águia da Prússia e a águia nazista) que se lê, em diretrizes da ocupação aliada em 1947, sobre o 
banimento das referências ao Estado prussiano, considerado motivador de militarismo e reação66.  
 
 E a imagem militarizada da Prússia, e portanto da Alemanha, realmente era ameaçadora para os planos 
ocidentais para a Europa, sobre “keep the Americans in, the Soviets out and the Germans down”67. Com efeito, a 
Alemanha foi dividida, assim como Berlim, e o outrora Deustche Reich, império alemão, permaneceu sob tutela mista 
francesa, britânica, estadunidense e soviética. Em outras palavras, enquanto o embate dicotômico capitalismo-

                                                   
66 SCHOEPS, Hans-Joachim. Preussen Geschichte Eines Staates. Frankfurt/M; Berlin: Ullstein, 1981. 
67 Tradução livre deste dizer seria “manter os americanos na Europa, os soviéticos fora dela e os alemães quietos”, sem uma nova expansão de sua força. 
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socialismo era travado, a Alemanha via a inserção de seu sonho imperial-militar pretérito nas páginas da História. Não 
obstante a manutenção dos alemães “down”, o Portão de Brandenburg não deixou de representar Império. 
 
 Precisamente a partir desta conclusão torna-se simbólica a obra “Empire”, do artista americano Robert Longo. 
Datada de 1981, “Empire” representa o Portão de Brandenburg em suas linhas mestras tendo sobre si a Quadriga. 
Realizada durante a Guerra Fria, a obra atenta para o fato de que a percepção sobre aquele monumento era de um 
local de poder, antes em expansão, agora disputado.  
 

A partir do Portão de Brandenburg, o Império da Prússia. Entre a White House e o Kremlin, o Portão de 
Brandenburg. 

 
 Na percepção traslada a política internacional. E, atualmente, na unificação nacional, um povo que pode, afinal, 
andar livremente pelo espaço central do Portão sem necessitar ser membro da família real ou circundá-lo sem o risco 
de ser alvejado por guardas de fronteira.  
 
 A obra de Longo é instigante porque lança luz sobre as interpretações prováveis a partir de um referencial em 
torno do qual giraram muitos dos acontecimentos do mundo atual. Os impérios parecem ter em Berlim um ponto 
comum, e no Portão de Brandenburg, um ponto focal. “Empire” é, portanto, o tomo de um livro cuja capa é trocada de 
tempos em tempos. A história permanecendo, permanece seu valor. 
 
 É interessante notar, pois, como as Relações Internacionais forjam ícones necessários aos âmbitos nos quais se 
desenrolam, conferindo diferentes personalidades a estes ícones ao longo do tempo. Sem qualquer necessidade de 
coerência, construções, homens ou obras artísticas são retratadas e avaliadas, ora bem, ora mal. Eventualmente com 
compaixão, geralmente com desdém. A História, no melhor estilo orwelliano, se encarrega de dar os vereditos. 
 
 Não é diferente com as construções pré-colombianas na América, a estátua de Buddha no Afeganistão, o “V” da 
vitória de Sir Winston Churchill ou o chinês diante de um tanque na Praça da Paz Celestial.  
 
 O contraste criado entre diferentes impérios que de alguma maneira se relacionam com o Portão de 
Brandenburg, o Prussiano, que tinha naquele seu epicentro, e o  Americano e o Soviético, que lá tinham seu choque 
direto, bem justifica o título da obra do artista americano Robert Longo. Acima de tudo, literalmente, permanece a 
provocativa Quadriga, com seus cavalos agitados e sua elegância inerente. Lá está, vindo dos romanos, o espírito da 
aventura.  
 
 Império, qualquer que seja, o que importa é sua existência: soberana, impassível, imponente. Impérios: 
quaisquer que sejam, fica o choque, a disputa, o lado de cá e o de lá. Nenhum lugar melhor para a ilustração de tais 
variações do que aquele Portão. 
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A fadiga dos canhões – 85 anos do 
Armistício de Compiègne  

 
Por Lindolpho Cademartori  

 

1918. 3 de outubro de 1918, em ato de cessão face às irresistíveis pressões dos moderados e dos 

socialistas no Reichstag , Max von Baden foi nomeado Chanceler do Reich . Não dispondo mais de poder 
deliberativo, o Kaiser  estava agora à mercê das negociações parlamentares que lhe guardavam a sorte. No dia 4 
de outubro, Baden solicitou um cessar-fogo ao presidente Woodrow Wilson, ao que se seguiram conversações que 
resultaram na aceitação, por parte da Alemanha, da minuta dos Catorze Pontos de Wilson. Restou, pois, acordado 
que no mais curto prazo possível seria assinado um Armistício entre a Alemanha e os Aliados. Vez que as 
conflagrações entre socialistas, moderados e extremistas partidários da monarquia prosseguiam no Reichstag , o 
conluio de derrotas militares dos alemães persistia e Wilson cobrava de Baden uma postura nítida, o Chanceler 
anunciou, em 9 de novembro, que o Kaiser  Guilherme II deixaria a Alemanha. O Império desmoronava e o 
Prussianismo adentrava sua breve hibernação de quinze anos.  
  
Tendo desenvolvido esforços notáveis com o fito de convencer britânicos e franceses a aceitarem os termos 
prévios da paz com os alemães, o Armistício foi lavrado em 11 de novembro de 1918, em um vagão de trem em 
Compiègne. Os termos do Armistício prescreviam, entre outras estipulações, o abandono de todas as conquistas 
territoriais por parte das Potências Centrais e a internação imediata, em portos aliados, de toda a frota submarina 
alemã. As forças alemãs renderam 30.000 metralhadoras, 2.000 aviões, 5.000 locomotivas e toda a sua frota 
submarina. As hostilidades estavam oficialmente encerradas. 
 

Antecedentes. A corrida armamentista engendrada pelo que Barbara Tuchman denominou a 

“pilha de espadas”68 européia resultou, no verão de 1914, em uma crise de proporções tais que as chancelarias 
européias não puderam contorná-la. A raison  politique  das lideranças européias dissipou-se na ânsia belicosa e na 
precipitação inconseqüente dos Estados-Maiores do Velho Mundo. Em termos latos, a política não mais era 
formulada por diplomatas e chefes de Estado, mas por generais e suas âncoras estratégicas.  
  
Nesse sentido, importa conferir importância ao Projeto Naval do Império Alemão, iniciado em 1900, com vistas à 
equiparação fática da Marinha Alemã à Real Marinha Britânica, bem como ao intrincado e por vezes contraditório 
sistema de alianças que foi urdido a partir da última década do século XIX (o que, em certa medida, era uma 
herança pouco razoável do sistema bismarckeano de alianças, que, após a ascensão de Guilherme II ao trono, na 
Alemanha, desmoronou rapidamente perante a política agressiva adotada pela nova Weltpolitik ), compreendendo 
a Entente Cordiale  e a Tríplice Aliança, a desmesurada e agressiva política externa de Guilherme II, a necessidade 
moral da Rússia czarista em recuperar o prestígio perdido após a Guerra russo-japonesa e a fragilidade latente da 
França em face de uma Alemanha militarmente formidável.  
  
Após sucessivas tensões e enfrentamentos velados – crises marroquinas, a posição alemã face às guerras 
balcânicas, escaramuças nas fronteiras belgo-alemã e franco-alemã, incidente de Agadir e status  da Sérvia em 
relação à Áustria-Hungria e à Rússia, entre outros fatos –, o assassinato do arquiduque austro-húngaro, Franz 
Ferdinand, herdeiro do vergastado e débil trono de Habsburgo, deu motivação a uma conflagração aberta que, 
precipuamente, envolvia a Rússia e Áustria-Hungria. Não tardou, porém, o ingresso da Alemanha e da França no 
conflito, assim como – após a violação da neutralidade belga pela Alemanha -, da Grã-Bretanha. De agosto de 
1914 a novembro de 1918, o Velho Continente acompanhou a mutilação física de suas estruturas produtivas e a 
canalização irracional de suas riquezas e capacidade de produção para uma guerra de trincheiras em que a 
movimentação e conquista de territórios eram virtualmente inexistentes. O processo de ruptura com a ordem 
“liberal” do século XIX, o primado do padrão ouro, a conversibilidade e supremacia da libra esterlina nos mercados 
financeiros internacionais, os prodígios culturais e civilizacionais alcançados no período que se estende de Waterloo 
a Sarajevo: esvaíram-se todos, qual um caudal que escapa aos dedos, na catarse dos canhões de agosto. O saldo 

                                                   
68 TUCHMAN, Barbara. Canhões de Agosto . 2. ed. Objetiva: Rio de Janeiro, 1994. p. 22. 
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superior a oito milhões de mortos, um número ainda mais extenso de feridos, a destruição das infra-estruturas 
física, econômica, produtiva, de transportes e comunicações da Europa encerrou, após a saída da Rússia 
convulsionada pela revolução e da entrada do antigo “Grande Neutro” norte-americano, por demonstrar um 
esgotamento físico, psicológico e material das potências européias – em especial a Alemanha – que resultou no 
Armistício de 11 de novembro de 1918. Afigura-se óbvio, assim, que o cessar das hostilidades não se deu, como 
se daria em 1945, pela derrota militar total do inimigo, mas pela incapacidade dos beligerantes em prosseguir com 
o combate, em razão da própria falta de determinação quanto do esgotamento de recursos. 
  
O ingresso dos Estados Unidos no conflito, concomitante à mundialização do mesmo e à saída da Rússia, minou a 
base de confiança e moral, bem como marcou o fim dos sucessos militares das Potências Centrais. Como a 
Áustria-Hungria viesse, desde 1914, sendo sistematicamente derrotada pelos russos nas batalhas do front  
balcânico e na Galícia polonesa (o que era relativamente compensado pelas igualmente sistemáticas derrotas 
impostas à Rússia pela Alemanha), a saída da Rússia da guerra, o armistício separado de Brest-Litovski e o cessar 
das hostilidades do front  oriental não foram suficientes para amenizar a pressão constante à qual a Alemanha 
estava submetida. Antes mesmo que pudesse reorganizar suas forças e canalizar a íntegra de seu poder militar 
para o front  ocidental, a Alemanha atingiu o ponto de ruptura: os socialistas exigiam a abdicação do Kaiser  
Guilherme II, jornalistas e intelectuais se opunham abertamente à guerra submarina irrestrita (que assentou as 
bases para a desgraça alemã, ao tragar os Estados Unidos para o bojo do conflito, ao lado da Entente), os 
fracassos militares se avolumavam, a capacidade industrial se esgotava e as primeiras conseqüências da sanha 
revolucionária na Rússia começavam a alvejar o moribundo Império dos Hohenzollern.  
 
 

Desdobramentos. É de procedência duvidosa uma análise substancial acerca das 

conseqüências do Armistício propriamente dito. A solenidade assinalou tão-somente o termo das hostilidades entre 
os beligerantes, de sorte que a construção do equilíbrio precário e ilusório baseado na fantasia impotente da Liga 
das Nações seria mais uma conseqüência de Versailles do que de Compiègne. A pompa e circunstância da paz, 
fatos da Conferência de Paris, eram protocolos e tentativas - que mais tarde se concluiriam frustradas - de 
construir um novo esboço de ordem alicerçado nos mesmos princípios que haviam sido destruídos entre 1914 e 
1918.  Conclui-se, assim, que qualquer tentativa de análise das conseqüências terá que mirar mais a Conferência 
de Paris do que o Armistício de Compiègne. 
  
Martin Wight ressalta que o Tratado de Versailles e a estrutura organizacional da Liga das Nações haviam sido 
“(...) até então, [a] mais elaborada tentativa de reorganização racional das relações internacionais.” 69, e, ainda 
que tal tentativa tenha se provado malograda, as causas da instabilidade entre 1919 e 1939, como enfatizado por 
Wight, restam mais nas reticências britânicas e norte-americanas em levar a cabo as punições e restrições à 
Alemanha do que na suposta “severidade draconiana” do Tratado de Versailles. A tomar por base tal assertiva, 
desvela-se-nos uma nova vertente interpretativa que indaga, pautada em estudos sérios e criteriosos, se uma 
maior inflexibilidade britânica e uma política não-isolacionista por parte dos Estados Unidos não poderiam ter 
suprimido o nascedouro do nacional-socialismo e a ressurreição do Prussianismo. A presente questão, entretanto, 
não se encontra em análise. O que ora nos ocupa o intelecto é um espetáculo às avessas, uma morbidez passiva e 
uma perplexidade arrependida, quando, em retrospecto, observamos a História de um conflito catártico cujo fim se 
deu em razão do completo esgotamento material e psicológico dos beligerantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
69 WIGHT, Martin. A Política do Poder . 2 ed. Edunb, IPRI, IOESP: São Paulo, 2002. p. 202. 

http://www.clicktoconvert.com


 

 
 

 

 
O DEBATEDOURO é um veículo de circulação qal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 

responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

25 

RR R
EE E
SS S

EE E
NN N

HH H
AA A

 
 
 

  

DDeemmooccrraaccyy´́ss  TThhiirrdd  WWaavvee 
 
Por Lindolpho Cademartori 70 
 

 

 
  
 

Samuel P. Huntington – a quem José Flávio Sombra Saraiva se refere como um “liberal disfarçado de 

culturalista”71 – se abstém dos juízos de valores tangentes a uma suposta superioridade sistêmica da democracia em 
relação às outras dinâmicas formais de governo. No artigo intitulado Democracy´s Third Wave, o internacionalista norte-

americano irrompe a argumentação com a assertiva de que, entre 1974 e 1990 – interregno que, segundo Huntington, 
alberga a Terceira Onda Democrática -, pelo menos trinta países lograram transições orientadas para a democracia 

representativa, de modo a dobrar o número de nações democráticas no globo. 
 

 A magna dúvida postada no intróito do artigo indaga se a expansão democrática da terceira onda é uma difusão 
limitada ou um alargamento definitivo (e futuro arqueiro) do primado inconteste da democracia ocidental. As duas 

primeiras ondas (a Primeira, entre 1820 e 1926, e a Segunda, entre 1945 e 1962) culminaram na ascensão dos valores 
democráticos em 29 (Primeira Onda) e 36 (Segunda Onda) países. Tais movimentos foram, compreensivelmente, 

contidos pelas contra-ondas de 1922-1945 – deflagrada pela ascensão de Mussolini e sepultada pela derrocada do III 
Reich  – e 1960-1974 – inaugurada com a Revolução Cubana e desfechada com a queda de Salazar em Portugal. Conclui-

se, assim, que, entre 1922 e 1945, o número de nações democráticas no globo decresceu de 29 para 12, ao passo que, 
entre 1960 e 1974, o quociente caiu de 36 para 30 democracias.  

 
 Importa indagar em qual estágio da Terceira Onda se encontra a sociedade internacional, bem como quais 

fatores são suscetíveis de afetar a expansão ou contração da democracia. Tais são os elementos que virão a permear 
questões relevantes para o futuro da democratização, e, assim sendo, Huntington não se furta a elencar cinco quesitos 

precípuos que contribuíram para a deflagração da Terceira Onda, quais sejam72: 
 

1) problemas de legitimidade dos governos autoritários, alta dependência de olímpicas  performances 
macroestruturais e  fracassos econômicos; 

2) o “boom” econômico dos anos 60 e o aumento dos padrões de vida das classes médias urbanas nos países 
democráticos; 

3) alteração doutrinária e ativa da Igreja Católica, que, de patrocinadora de regimes autoritários, converteu-se 
em sua ferrenha oponente; 

4) mudanças na política externa dos atores internacionais, com ênfase aos E.U.A., à Comunidade Européia e à 
U.R.S.S73.;  

5) efeito “bola de neve” (snowballing ) engendrado pela demonstração de sucesso do início da Terceira Onda 
Democrática, fornecendo modelos para os subseqüentes esforços de democratização. 

 
No que concerne à argumentação culturalista, o terceiro quesito afigura-se preeminente em relação aos demais, 

em virtude do forte e arraigado vínculo entre o Ocidente Cristão e os valores democráticos. Por conseguinte, depreende-
se que a Terceira Onda é, portanto, uma manifestação eminentemente católica, fato comprovado pela própria estrutura 

dinâmico-empírica da tendência (democratização da Espanha, Portugal, seis nações sul-americanas, Filipinas e o 
pioneirismo dos movimentos católicos na democratização do Leste Europeu, a exemplo do Solidariedade  de Lech Walesa, 

na Polônia, e das novas vertentes democráticas húngaras escoradas na Igreja Católica).  
 

A partir de 1990, todavia, o então irascível ímpeto democrático da Terceira Onda passou a perder intensidade, 
guiando os acadêmicos e líderes políticos à exposição de soluções hipotéticas para a recuperação do entusiasmo 

                                                   
70 Os autores resenham a seguinte obra:  Huntington, Samuel P. Democracy´s Third Wave . in DIAMOND, Larry, and PLATTNER, Marc. The Global Resurgence of 
Democracy . Baltimore: The John Hopkins Un. Press, 1996. 
71 SARAIVA, José Flávio Sombra. Dois séculos de História: Entre a preponderância européia e a emergência   
 americano -soviética (1815 -1947) , vol. I. Coleção Relações Internacionais. Brasília: IBRI, 2001. p. 16. 
72 HUNTINGTON, Samuel P. Democracy´s Third Wave . in DIAMOND, Larry, and PLATTNER, Marc. The Global Resurgence of Democracy . Baltimore: The John 
Hopkins Un. Press, 1996. 
73 Huntington logra referência à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), ainda nação e sujeito de Direito Internacional Público em 1991, à época da 
publicação do artigo Democracy´s Third Wave . 
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democrático. Nesta seara, não se pode negligenciar o papel desempenhado pelas forças externas. A função da então 
Comunidade Européia (CE)74,a candidatura turca à CE (1987) e os esforços institucionais de Ancara com vistas à 

modernização econômica e à solidificação das instituições democráticas turcas e a fragmentação da URSS levaram a CE à 
questão dúbia pertinente ao aprofundamento dos laços com os membros que já integravam a CE e/ou à expansão e 

adesão de novos membros.  
  

A capacidade dos E.U.A. para promover os valores democráticos é, como observa Huntington, estruturalmente 
reduzida. Não se trata apenas de vontade política – ou “diplomática” – e habilidade. O tópico envolve, ainda, a questão da 

atratividade da democracia enquanto sistema e o manejo e elaboração da política externa do Departamento de Estado.  
 

Ciente do tom enfático que dá à simbiose culturalista em sua argumentação, Huntington procede chamando a 
atenção para a importância das condições internas das nações enquanto pressuposto fundamental ao fortalecimento e 

continuidade da Terceira Onda Democrática. Os fatores globais, por si só, não podem produzir todo o bojo de condições 
imprescindíveis à democratização, bem como a ausência de experiência e tradição democrática em determinadas nações 

pode vir a obstaculizar o processo de democratização. Observar-se-á que, porquanto no Leste Europeu a superação do 
controle de Moscou eliminou grande parte dos obstáculos à democratização, tais obstáculos inexistiam em nações 

africanas e asiáticas.  
 

 

A Terceira Onda Reversiva? 
 

O retorno de diversas nações às dinâmicas autoritárias de governo impôs novos obstáculos à Terceira Onda. 
Entre os fatores que podem contribuir para a Terceira “contra-onda”, convém citar a fragilidade dos valores democráticos 

entres as elites de governos instáveis, severos retrocessos econômicos, proselitismo da classe média conservadora e um 
eventual “efeito bola de neve” às avessas, entre outros. Tanto na Primeira quanto na Segunda onda reversiva, as 

democracias foram substituídas por novos modelos que aparentemente se adaptavam às exigências circunstanciais, como 
dão a entender o nazi-fascismo da Primeira contra-onda e o autoritarismo burocrático da Segunda.  

  
No tocante aos pivôs estimulantes de uma Terceira contra-onda, é percuciente a menção ao fundamentalismo 

religioso centrado na civilização islâmica e o nacionalismo autoritário, este mais difundido e de abrangência global no 
âmbito das nações que integram o chamado Terceiro Mundo. Desenvolvendo novas formas de resistência à democracia e 

sinergizando-as com as novas tecnologias, os países em desenvolvimento – e que não reputam de uma cultura 
democrática sólida e irremovível – podem gestar novas formas de autoritarismo, como a ditadura eletrônica-tecnocrática, 

lograda através da manipulação de informação, da mídia e dos meios de comunicação mais sofisticados. Exemplo 
inconteste – embora colateral – de uma ditadura eletrônica ocorre na República Popular da China, onde as instituições 

estatais restringem o acesso à informação e manipulam dados que poderiam colidir com os interesses do regime. 
 

Os países que não aderiram à Terceira Onda são, segundo Huntington, passíveis de agrupamento em categorias 
geoculturais tais como egressos de regimes marxistas, países da África subsaariana, islâmicos (à exceção da Turquia) e 

do sudeste asiático. Sendo os obstáculos à democratização econômicos, políticos e culturais, não perfaz surpresa que a 
ausência de experiência democrática e a falta de comprometimento com os valores da democracia ocidental caracterizem 

grande parte dos axiomas culturais de tais civilizações. Na Europa, na América do Norte e na América Latina, há a 
vinculação cultural do cristianismo que, lato sensu , externa o conjunto de valores do Ocidente cristão e democrático. A 

ampla aceitação da democracia na América Latina e na Europa é, pois, explanada através da existência de líderes que 
tinham como ideário-base a promoção dos valores democráticos. O mesmo não ocorre, de forma intensa e numerosa, na 

África e na Ásia, porquanto na civilização islâmica (exceto pela Turquia)  é virtualmente inexistente. Não há um único 
líder que propugne a democracia entre Rabat e Jacarta. 

 
 

Os obstáculos culturais 
 

 O referido tópico é conducente a uma argumentação cultural, segundo a qual algumas culturas são mais 
receptivas à democracia, de modo que outras a negam fundamentalmente. Huntington dispõe duas teses classificadas 

como “mais restritiva” e “menos restritiva”. A “mais restritiva” argumenta que a democracia é inerentemente imprópria a 
civilizações não-ocidentais, sendo que a “menos restritiva” sustenta que há certas culturas hostis à democracia, dentre as 

quais se destacam, com láureas, o Confucionismo e o Islamismo.  
 

A resistência do Confucionismo à democracia é conjuntural, ao passo que a hesitação do Islamismo é 
fundamental. O Confucionismo agrega o primado da coletividade sobre o indivíduo, a autoridade sobre a liberdade e a 

responsabilidade sobre os direitos contra o Estado. O ideário chinês do caráter negativo do Direito ilustra tal conceito de 
forma soberba. Logo, o Confucionismo compreende o Direito e a ação do mesmo como sendo contra-producentes, de 

                                                   
74 Importa lembrar que, à época da publicação do artigo, em 1991, a atual União Européia (UE) inexistia, em função do ainda vindouro Tratado de Maastricht 
(1992). Huntington, portanto, faz uso do termo Comunidade Européia (CE). 
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sorte que tal manifestação é nítida na adaptação das ideologias ocidentais às sociedades confucionistas (como afirma 
Lucian Pye, os modernizadores da China foram “Leninistas Confucianos”).  

 
De sua feita, o cerne da rejeição islâmica à democracia reside na indissociação da comunidade política da 

comunidade religiosa, conferindo à análise um caráter fundamental. A legitimidade política flui da doutrina religiosa e é 
aferida pelos sacerdotes. Esta disposição analítica nos permite depreender a conclusão de que uma nação islâmica 

democrática haveria, previamente, de prescindir dos postulados de associação político-religiosa, qual procedeu Mustafa 
Kemal Ataturk na Turquia, e, de certa forma, a casta militar paquistanesa. Sociedades islâmicas mais heterogêneas e com 

significantes quinhões populacionais de religião cristã (como o Líbano) podem ser mais exitosas na transição para a 
democracia, muito embora os resultados dos embates intra-sociais de tais nações possam irromper no domínio de uma 

elite islâmica fundamentalista e avessa aos valores ocidentais. 
 

 
Os limites dos obstáculos culturais e o desenvolvimento econômico 

 
 Huntington sustenta que os obstáculos culturais não podem ser tomados por pétreos ou imutáveis. O caráter 

dinâmico dos distintos axiomas culturais – nos quais se incluem os confucionistas e islâmicos -, a compatibilidade de 
alguns elementos de tais culturas com a democracia e a contextualização histórica do posicionamento ideológico de 

determinadas culturas são preponderantes na análise do alcance da Terceira Onda Democrática. É lícito ressaltar, sem 

embargo, a vinculação materialista da democracia às condições econômicas, tributária do elo entre a estrutura política e o 
espectro econômico. As taxas de crescimento econômico no Oriente Médio, na África Setentrional, na América Latina e no 

Caribe declinaram na transição das décadas de 1970 e 1980, sendo que o Produto Nacional Bruto das nações africanas 
decaiu anualmente 2,2% na década de 1980, obstaculizando o processo de democratização no continente. Qual bem é 

sabido, os países mais ricos são democráticos, e a correlação entre riqueza e democracia, assim como o processo de 
democratização, devem ocorrer primariamente em nações que se situam no “estrato médio” do desenvolvimento 

econômico. 
  

Ao longo da década de 1990, a maioria dos países onde as condições econômicas para a democratização já se 
encontravam em estado avançado situava-se no Oriente Médio e no norte da África. As economias do Oriente Médio e do 

Norte da África, durante a década de 1990, encaminhavam rumo ao desenvolvimento fático e resvalavam um ambiente 
propício à fase inicial da democratização. Caso se leve em conta o fato de que as nações das referidas regiões são 

majoritariamente islâmicas, impõe-se a seguinte indagação: que formas políticas podem emergir em tais países quando a 
prosperidade econômica passar a interagir com os valores e tradições islâmicas? Pode-se cogitar o surgimento de novas 

formas de autoritarismo convivendo com prosperidade econômica, pautadas na dominação da informação e em um 
modelo de sociedade huxleyana baseada na tecnologia? 

  
É sensato averiguar, ainda, as conseqüências das políticas “neo-ortodoxas” do establishment  econômico-

financeiro das nações industrializadas, impostas às nações em desenvolvimento a partir do final da década de 1980. O 
Consenso de Washington, verificado em condições posteriores ao artigo de Samuel Huntington, não cumpriu seus 

requisitos de promover o crescimento econômico baseado na ortodoxia da nova onda liberal deflagrada por Reagan, Kohl 
e Thatcher. Tendo fracassado em seus prognósticos e frustrado as nações em desenvolvimento que seguiram suas 

orientações, é provável que a nova onda liberal (para evitar o uso da terminologia tosca e trivializada do “neoliberalismo”) 
tenha comprometido possíveis avanços da democratização em países do Terceiro Mundo. Suas conseqüências, porém, 

ainda não podem ser analisadas com integral conhecimento de causa, dada a continuidade do processo de adaptação e 
dos ajustes econômicos nas nações que seguem o credo de Washington. 

  
No atinente à China, os obstáculos à democratização não são apenas econômicos: encampam, antes, limitações 

de natureza política e cultural. Na África, são precipuamente econômicos, e em alguns dos “tigres asiáticos”, nações do 
Sudeste Asiático e nas nações islâmicas, consensualmente culturais. 

 
 Em países cujas situações econômicas perfazem indicadores calamitosos, a democracia é improvável e não 

passível de implementação; convém antes prover-lhes as condições econômicas necessárias e só então proceder com a 
transição rumo à democracia. A conclusão, portanto, desvela-se simples e lógica: as condições econômicas adversas 

constituem o principal obstáculo à democracia, de maneira que o desenvolvimento da democracia está umbilicalmente 
ligado ao desenvolvimento econômico. 

  
Observando a função do binômio desenvolvimento econômico/liderança política, Huntington põe termo ao texto 

preconizando que o desenvolvimento econômico possibilita a democracia, e a liderança política a torna real. Faz-se 
mister, no pertinente à consolidação da democracia, que as elites políticas creiam que o modus operandi  democrático, 

qual eternizado por Churchill, é a menos danosa forma de governo para suas sociedades e para as próprias elites. 
Compreende-se, in sum , que a democracia é uma possibilidade de regência social que permite, de forma relativamente 

eficiente – porém que goza de maior eficiência que qualquer outra forma de governo – o desenvolvimento pleno tanto das 
capacidades individuais quanto coletivas. 
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