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CCaarrllooss  FFrreeddeerriiccoo  GGaammaa               
Belo Horizonte 
 

 
 

O Grande Satã dá uma mãozinha  
para o Aiatolá Khomeini 
OOss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddaa  AAmméérriiccaa  ee  aa  ggeessttaaççããoo  ddoo  IIrrãã  nnuucclleeaarriizzaaddoo  

  
 

“Os americanos são o Grande Satã, a 
serpente ferida” 

 Aiatolá Ruhollah Khomeini, 1980 
 

  O teatro das sombras está prestes a 
reabrir suas cortinas. Os 
membros permanentes do 
Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) – Estados Unidos da 
América, Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte, 
República Francesa, Federação 
Russa e República Popular da 
China – chegaram a um 
consenso sobre uma resolução 
solicitando parecer do órgão 
deliberativo da Agência 
Internacional de Energia 
Atômica (AIEA) a respeito do 
programa nuclear da República 
Islâmica do Irã. Apenas dois 
anos após a pantomima 
orquestrada (a contragosto) por Colin Powell, que 
culminou na invasão e ocupação do Iraque (e em 
desanimadores vaticínios sobre o futuro da própria 
ONU), as armas de destruição em massa no Oriente 
Médio voltam à ordem do dia. 

 Voltando os olhos para trás, não há por que 
se surpreender com o desfecho cada vez mais 
célere desse impasse. Uma breve olhada nas 
últimas novidades de 1980 delineia, diante de 
nossos olhos, uma seqüência de passos trôpegos. 
O que surpreende de fato é todos eles terem sido 
considerados como decisões racionais, 
engendradas pelos condutores da maior potência 

militar e econômica que a História humana 
registra. 

Com a ascensão dos aiatolás no Irã, 
derrubando o regime confiável do Xá Reza Pahlevi 
(1979), os Estados Unidos fizeram o que toda 

superpotência sóbria faria: 
apostaram boa parte de 
suas fichas no vizinho 
Iraque de Saddam Hussein, 
"our son of a bitch", no 
dizer de Donald Rumsfeld, 
já naquela época frasista 
memorável. 

 Infelizmente, um 
ranço ébrio de cruzada 
anticomunista da política 
externa de Ronald Reagan, 
quase simultaneamente, 
preparava um duplo 
presente futuro aos 
herdeiros de Ruhollah 
Khomeini. Por um lado, o 
patrocínio aos guerrilheiros 

mujaheddins no Afeganistão e às madrassas no 
Paquistão, raízes da Al Qaeda e congêneres – em 
retrospecto, o maior equívoco político da história 
estadunidense. No fervor de sua cruzada contra o 
Império do Mal soviético a fazer água por todos 
os lados, a administração Reagan plantou as 
sementes de séculos de confrontação.  

Na mesma cadência de tiros no próprio pé, 
os Estados Unidos redobraram os investimentos 
nos regimes ditatoriais e absolutistas do Oriente 
Médio, no temor de um hipotético levante das 
massas rumo ao fundamentalismo – apenas para 
jogar as mesmas massas nos braços dos arautos 

eeedddiiitttooorrriiiaaalll

 
 
 

“Um ranço ébrio de cruzada 
anticomunista da política 

externa de Ronald Reagan, 
quase simultaneamente, 

preparava um duplo presente 
futuro aos herdeiros de 

Ruhollah Khomeini” 
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da vulgarização da Jihad. Em detrimento de 
regimes seculares (e democráticos), como o 
Líbano. Reagan apostou em regimes corruptos, 
autocráticos, centralistas ao extremo, como forma 
de extirpar a participação política dos indivíduos 
no Oriente Médio. O chamado ao “homem 
comum”, doravante, viria dos muezins militantes. 

Quando a retórica da democracia retorna à 
ordem do dia na política externa dos Estados 
Unidos na década seguinte, as urnas 
consagrariam a 
Irmandade Islâmica no 
Egito, a Frente Islâmica 
de Salvação na Argélia 
(em seguida, os 
resultados seriam 
impugnados, fazendo 
brilhar os olhos dos 
fundamentalistas, 
defensores da tese de 
que democracia é coisa 
do grande Satã). 
George W. Bush 
assume e o espírito 
cruzadista (agora 
voltado contra os ex-
aliados de Reagan, os 
terroristas) estende as 
mãos para a retórica 
da democracia, apenas 
para ver consagrados 
nas urnas os mulás 
iraquianos, o Hamas 
suplantar o Fatah na 
Palestina e os trabalhistas israelenses cederem 
espaço para o Likud e os partidos ultra-ortodoxos. 

Além da incorporação das urnas como 
parada obrigatória na escalada de tensões do 
conflito palestino-israelense, os Estados Unidos 
assistiam alhures à instauração de (mais) uma 
ditadura militar no aliado Paquistão e da vitória 
dos nacionalistas hindus na Índia – ambos 
logrando o controle de armamento nuclear. 

 O casuísmo já patente em Reagan, seguido 
pelo pragmatismo absoluto de Clinton – por um 
bom tempo fez vista grossa para o inominável 
regime sunita dos Talebans no Afeganistão, 
mantendo o espírito de conter a Revolução 
Islâmica xiita do Irã a qualquer preço –, ensejaria 
uma acomodação das tensões na península 
coreana, com a balança pendendo para Pequim e 
seu aliado norte-coreano, eventualmente também 
nuclearizado.  

Ao longo de 27 anos, os Estados Unidos da 
América trouxeram todos os ingredientes da atual 
salada russo-iraniana. Patrocinaram os inimigos 
confessos de Teerã e, inadvertidamente, 
colaboraram para o surgimento de mais alguns. 
Deram o xeque-mate nos grupos seculares e 
potencialmente democratizantes em todo o 

Oriente Médio, apoiando regimes corruptos e 
ditatoriais, esvaziando as ruas para lotar as 
mesquitas. Mostraram padrão duplo no trato com 
as urnas, embargando a ascensão do Islã 
militante, mas o golpe mais profundo foi infligido 
na democracia. 

 Tocando no nervo ciático da atual crise, os 
Estados Unidos foram condescendentes (no 
mínimo) com aliados sedentos por nuclear 
warheads, como Paquistão e Índia. Trataram com 

maldisfarçado desprezo 
os relatórios dos 
inspetores da AIEA que 
apontavam a inexistência 
de artefatos nucleares no 
Iraque àquela data. O 
tom desafiador do atual 
presidente iraniano 
Mahmoud Ahmadinejad 
em relação à AIEA 
apenas faz coro com as 
bravatas de George W. 
Bush e Dick Cheney 
proferidas dois anos 
atrás, lançando um 
manto de descrédito e 
impotência sobre aquela 
instituição. 

Ainda, a 
superpotência solitária se 
mostrou reticente no 
caso norte-coreano – o 
que pode ter sido 
interpretado como uma 

concessão feita ao patrono de Kim Jong II, a 
China. A aliança Teerã-Moscou recebeu o 
necessário empurrão a partir daí, o pragmatismo 
de uma Rússia diminuída e tornada potência 
energética encontrando ressonância no ensejo 
iraniano de contenção dos eflúvios do terrorismo 
sunita na Chechênia e no vizinhos Afeganistão e 
Paquistão - não nos esqueçamos deste último. 

 A Guerra contra o Terror beneficia direta e 
indiretamente os clérigos de Teerã. Os moderados 
iranianos, como o aiatolá Mohhamed Kathami, 
certamente não foram beneficiários da colocação 
do Irã no eixo do mal pós-11 de Setembro. A 
claudicante invasão neocon do Iraque fez pender 
a balança decisivamente para o lado xiita, outro 
inesperado presente para os clérigos de Teerã. 
George W. Bush trouxe fecho temporão à Guerra 
do Golfo de 1980, em favor do aiatolá Ruhollah 
Khomeini. A estreiteza estratégica das gestões de 
Ariel Sharon em Israel, contando com o decisivo 
aval de Washington, jogou os palestinos no colo 
do Hamas (o proposto boicote euro-estadunidense 
ao grupo, por sua vez, abrirá de vez as portas 
para os aiatolás solidificarem sua influência nos 
enclaves antes geridos por Yasser Arafat). 

 
 
 

“Ao longo de 27 anos, os EUA 
trouxeram todos os ingredientes da 

atual salada russo-iraniana. 
Patrocinaram os inimigos confessos 

de Teerã e, inadvertidamente, 
colaboraram para o surgimento de 

mais alguns. Deram o xeque-mate nos 
grupos seculares e potencialmente 
democratizantes em todo o Oriente 

Médio, apoiando regimes corruptos e 
ditatoriais, esvaziando as ruas para 

lotar as mesquitas” 
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Jogando (de forma atroz) o tradicional 
xadrez geopolítico, os Estados Unidos fecharam os 
olhos para todo um conjunto de relações 
transnacionais, as quais alimentou 
inadvertidamente, que se fizeram ouvir e culminar 
no atual contexto de recrudescimento da 
empreitada nuclear iraniana. Adicionalmente, a 
atual administração teve condenada no berço sua 
empreitada de exportação da democracia, em 
parte graças aos equívocos legados por seus 
antecessores, mas igualmente graças à inepta 
condução da guerra contra o terrorismo. 

 Todo homem temente a Deus, como 
Khomeini, saberia dizer de cor o destino 
reservado a Satã, desvelando o resultado de seus 
atos. Mas até mesmo o taciturno anacoreta de 
Gom se surpreenderia com a rapidez com que 
profecias de tal cepa têm seu termo. Para os que 
tratam a política internacional sem recorrer a 
metáforas religiosas, resta apenas aferir os 
resultados da anarquia, sem esperar alguma 
forma de intervenção divina. 
 
Carlos Frederico Gama é editor-executivo de O 
Debatedouro. 
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As idéias fora de lugar 
 
Está composto o novo parlamento da Palestina! 
Seguindo a melhor tradição das democracias liberais do 
Ocidente! Um porém: 74 dos seus 132 membros 
provêm do celebérrimo Hamas, o movimento islâmico 
com extensa folha corrida, envolvido até a raiz com o 
terrorismo...  
 
Dick Cheney reconheceu ter acertado com um tiro um 
colega em uma caçada que realizavam no estado do 
Texas, EUA. O curioso é que, depois de ter assumido a 
autoria do disparo, Cheney se converteu no novo super 
herói dos Republicanos - tão carentes desse tipo de 
ícone, desde o passamento de Christopher Reeve. Há 
razões que a Razão desconhece. 
  
Soberania para quem precisa 
 
A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, fez-
se presente no Egito. Foi levar o seu apoio aos 
candidatos "liberais" de oposição a Hosni Mubarak - o 
atual presidente egípcio. Tudo em nome da boa 
competição eleitoral, é claro. 
  
Rice também andou tentando convencer o Congresso 
americano a destinar a bagatela de 75 milhões de 
dólares aos grupos de oposição ao regime clerical que 
governa o Irã na atualidade - a maioria dos quais, 
exilados em outros países. Ingerência pouca é 
bobagem.  
 
Depois que a vaca foi para o brejo 
 
O "presidente da guerra" George W. Bush (epíteto que 
ele mesmo se atribui, orgulhosamente) andou 
anunciando por aí que é chegada a hora de enviar 
tropas da OTAN para Darfur, no Sudão, em substituição 
às da União Africana. Meio tarde para ter essa brilhante 
idéia, né? 
  
O tempo passa, o tempo voa... 
 
... E a tortura de iraquianos por soldados da "coalizão" 
permanece numa boa. 
  
É a sociedade civil, imbecil! 
 
Na internacionalmente reconhecida Universidade 
Harvard, em Cambridge, EUA, após sofrer intensa 
pressão da comunidade científica, Larry Summers, 
então o reitor da instituição, optou por renunciar ao 
cargo. A renúncia aconteceu às vésperas de Summers 
receber, pela segunda vez, uma moção de desconfiança 
dos seus pares.  
 
Fim semelhante teve o presidente do - também 
internacionalmente reconhecido - clube de futebol Real 

Madrid, da Espanha. Florentino Pérez, responsável pela 
montagem do esquadrão de craques conhecido como 
"Galácticos", despediu-se melancolicamente da 
presidência da instituição, após o time do Real ter sido 
batido em mais uma partida pelo campeonato espanhol.  
 
Acautelai-vos, ó bípedes do mundo 
 
A gripe aviária chegou à Europa! Sete países já 
confirmaram os primeiros casos da doença - incluindo a 
Alemanha, a França e a Itália. Os governos francês e 
holandês já até autorizaram a vacinação maciça de sua 
população. Afinal, o que há de pavões e peruas na União 
Européia não está no gibi! 
 
 
Vertigem nos Bálcãs 
 
Depois do apoteótico show do U2 no Brasil, vem aí: a 
independência de Kosovo. Não se comenta outra coisa 
na Europa Central! O messiânico cantor irlandês Bono 
Vox, autor de hits politicamente engajados como "Miss 
Sarajevo" e "Sunday Bloody Sunday", há de estar 
celebrando. Lá na Bahia. 
 
Bono também andou filosofando sobre o carnaval 
brasileiro, em sua passagem por estas bandas. 
Enfatizou que o evento é uma expressão da integração 
entre as pessoas - independentemente de credo, cor, 
classe etc. Mas será que, do alto do camarote em que 
assistiu à festa, lá em Salvador - podendo visualizar 
tantas formas distintas de estratificação social -, o astro 
pop manteve o seu palpite inicial? 
 
Mas eu me mordo de ciúme... 
 
Ao visitar a Índia na semana que passou, Jacques 
Chirac, presidente francês, disse que apoiará o ingresso 
daquele país no Conselho de Segurança da ONU, como 
membro permanente. Do outro lado do mundo, houve 
quem se mordesse de ciúme. 
 
Fazendo água 
 
O ministro das finanças ucraniano, o reformista Viktor 
Pynzenyk, acaba de renunciar ao posto, depois da onda 
de protestos envolvendo o acordo sobre a exploração do 
gás natural, recentemente assinado com a Rússia. Ao 
que tudo indica, aos pouquinhos, a Revolução Laranja 
da Ucrânia vai fazendo suco... 
 
Enquanto isso, na ilha da liberdade... 
 
... A Casa dos Comuns aprova legislação proibindo 
qualquer indivíduo de fumar nos pubs, clubes noturnos 
e restaurantes britânicos. É que, como certos fumantes 
parecem desconhecer, todo indivíduo é livre - inclusive 
para não se tornar um fumante passivo. 

DDDeeesssdddiiitttooosss.........
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Você entende que o profissional de 
Relações Internacionais deve ter 
um lugar próprio no mercado de 

trabalho? 
 

 

SIM :::  
 

Talita Machado Xavier, de São Paulo 
 

O curso de Relações Internacionais proporciona uma bagagem cultural imensa para os que dele 
desfrutam, abrangendo Direito, Ciências Políticas, Economia, História, Sociologia, Marketing, dentre 
outros. As grades curriculares não se apresentam homogêneas para todos os cursos; algumas se voltam 
mais para a Política, outras para o Comércio Exterior ou a Economia. No entanto, há uma característica 
única para todas as grades: a multidisciplinaridade. 

E em meio ao leque de disciplinas, pode-se encontrar ainda outra característica singular do curso: 
todas as disciplinas estudadas voltam-se ao internacional. Qual outro curso fornece visão tão ampla em se 
tratando do “internacional”? 

O graduado em Relações Internacionais vê o mundo de uma forma peculiar, focando os diferentes 
ângulos e as características de cada um deles. A análise do globo é orgânica, embora possa especificar-se, 
de acordo com a necessidade em questão. 

Contudo, esse profissional ainda não possui um título - se “analista internacional” ou se 
“internacionalista”, não se sabe. Felizes seríamos se esse fosse o único porém. A partir do momento em 
que o graduado de Relações Internacionais procura se inserir no mercado de trabalho, ele descobre que, 
em verdade, não existe a área específica do profissional de relações internacionais. Ele deverá trabalhar, 
então, na área de Comércio Exterior, Direito, Economia, etc. e, para exercer bem seu ofício, é possível 
que necessite até de uma segunda faculdade, correspondendo à área em que ele estiver trabalhando. 

É questionável se um curso que propicia tamanha abrangência e erudição não resultaria, ao cabo, 
em um mosaico, do qual extrair a prática passa a ser uma tarefa bastante desconhecida e curiosa. Qual o 
perfil do profissional de relações internacionais? Estaria ele voltado para estratégias, planejamento e 
negociações? Ou ele se molda apenas de acordo com a aptidão do profissional formado? 

Há os estudiosos que acreditam que o objeto das Relações Internacionais é o estudo das relações 
sociais no além fronteiras; há os que dizem que esse objeto não existe. Quatro anos de estudos focando-
se o internacional seguramente fazem erigir-se um diferencial para os formados no curso e essa 
característica singular estará presente em todas as suas atividades laborais, não importando a 
especificidade do trabalho. E, se existe esse diferencial, certamente é possível que descubramos onde ele 
pode ser empregado com maior eficiência. 

É natural que haja tantas questões ainda sem respostas, dado que é um curso recente. No 
entanto, faz-se necessário que graduados e graduandos busquem respostas a tais questões, a fim de 
desenvolver um nicho no mercado de trabalho para o profissional das relações internacionais - mercado 
este que só terá a ganhar com profissionais de tão alto gabarito e com visão diferenciada da realidade 
global. 
 
Talita Machado Xavier é graduanda em Relações Internacionais pela UNIBERO-SP. 

 

cccooonnntttrrraaapppooonnntttooo
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NÃO::: 
 

Rodrigo Cintra, de São Paulo 
 

Inicialmente, quando se discute o espaço de atuação de um profissional, é importante levar em 
conta a dualidade existente entre a formação/especialização do profissional e as 
necessidades/potencialidades do mercado. Nesse sentido, a resposta à pergunta sobre a “desejabilidade” 
da existência ou não de um nicho de mercado passa pela compreensão dessa dualidade, mais 
especificamente, de como cada uma das partes consegue influenciar a outra. Com isso, “dever” ter um 
nicho é uma questão que deve ser tratada em função da realidade da inserção profissional, mais do que 
segundo desejos. 

Existem algumas profissões que apresentam nichos “naturais” de mercado, sobretudo em função 
de seu grau de especialização e de especificidade. Ortodontista, médico obstetra, engenheiro de alimentos 
e tradutor são alguns exemplos. Ainda que potencialmente qualquer indivíduo sem a formação na área 
possa apresentar a capacidade de desenvolver as atividades dessas profissões, parece claro que sempre 
acabarão por atuar de forma amadora. 

Esses casos mostram a forte ligação existente entre a formação e o nicho de atuação. Porém, 
existem atividades profissionais que podem ser desenvolvidas por indivíduos com diferentes formações 
acadêmicas. Essa tendência é particularmente forte naqueles casos nos quais o desenvolvimento das 
atividades profissionais não implica risco para outras pessoas, o que faz com que o Estado não tenha 
tanta preocupação em determinar regras de quem pode e quem não pode atuar.  

Ao analisar empresas, é possível encontrar na diretoria e nos seus postos mais altos diferentes 
perfis no tocante à formação acadêmico-profissional. Os engenheiros, especialmente os mecatrônicos, 
assumiram posições que seriam “naturalmente” exclusivas de administradores de empresas. Essa 
constatação, quando analisada à luz da dualidade formação-mercado, direciona nosso foco para a questão 
da competência desenvolvida/apresentada pelo profissional. 

Acredito que o elemento central nessa discussão passe pela questão do conhecimento técnico e do 
domínio sobre o instrumental profissional. Nesse sentido, é o perfil da demanda de mercado por 
conhecimento técnico que determina a existência ou não de um nicho de mercado. Certamente, é possível 
forjar nichos de mercado por meio de legislações e regulamentações, como ocorre especialmente com 
algumas áreas jurídicas, que exigem a participação de um advogado. Contudo, não considero esse 
caminho, por achar que ele é contraprodutivo.  

Ao ter essas questões como base para a discussão sobre a possibilidade ou a existência de um 
nicho específico para os profissionais de relações internacionais, a pergunta que fica é: pode um 
profissional desse tipo ignorar a lógica das especializações quando pensa em sua atuação? Acredito que 
não. Um diplomata pode ser formado em Relações Internacionais, Direito, Economia, Agronomia ou 
qualquer coisa que o valha, e, ainda assim, desempenhará atividades próprias da diplomacia. O mesmo é 
válido para negociadores comerciais internacionais ou para negociadores de paz. 

Pode até ser que o formado em Relações Internacionais se mostre mais preparado para o 
desempenho de algumas atividades profissionais, mas certamente isso não implica um nicho próprio de 
atuação. A grande possibilidade de atuações faz com que existam vários perfis de profissionais de relações 
internacionais; determinar de antemão quais são esses espaços é destruir um potencial cada vez maior. 
 
Rodrigo Cintra (www.rodrigocintra.pro.br) é colunista de O Debatedouro. 
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Eiiti Sato  
Presidente da ABRI – Associação Brasileira de 
Relações Internacionais 
 
 
 

Eiiti Sato, professor do programa de Relações Internacionais da 
Universidade de Brasília, é velho conhecido de alunos e profissionais da área, em Brasília e no Brasil. Na 
seção “Conversas” desta edição, dá-nos a satisfação de oferecer ao leitor os seus aportes para reflexão, 
em uma entrevista que viaja pelo universo das Relações Internacionais de hoje, mas que repousa 
essencialmente sobre o tema da recém-criada Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) – 
cuja presidência é atualmente ocupada por Sato e a partir da qual, espera-se, teremos novos rumos para 
a comunidade brasileira de RI. 
 

O DEBATEDOURO: Há muito a comunidade 
acadêmica de Relações Internacionais (RI) 
esperava por uma iniciativa de criação da 
Associação Brasileira de Relações 
Internacionais (ABRI). A que o senhor 
credita a oportunidade de seu lançamento, 
em 2005? Enfim chegamos a um estágio de 
grande conveniência/consenso para a sua 
criação ou outros motivos levaram a que 
isso ocorresse? 
  
EIITI SATO: De fato, há muito que se esperava 
o surgimento de uma entidade que pudesse 
representar, de forma institucionalizada, a 
comunidade brasileira de estudiosos de relações 
internacionais. A principal razão para que a 
criação da ABRI ocorresse neste ano de 2005 é 
que nos últimos anos o estudo de relações 
internacionais no Brasil não apenas cresceu em 
interesse, mas também ampliou 
consideravelmente sua base institucional. Até 
meados da década de 1990, havia apenas uns 
poucos cursos de graduação e pós-graduação em 
relações internacionais e, em muitas 
universidades, a disciplina era ministrada apenas 
associada a linhas de pesquisa vinculadas a 
outros campos do conhecimento. Hoje, existe 
quase uma centena de cursos de graduação em 
relações internacionais espalhadas pelo país e, 
brevemente, haverá uma dezena de cursos de 
pós-graduação em nível de mestrado ou 
doutorado. É possível afirmar que, atualmente, 
todas as universidades brasileiras de reconhecida 
expressão possuem programas sistemáticos de 
ensino e pesquisa em relações internacionais, 
algumas em vias de sistematizá-los na forma de 

cursos regulares de graduação e pós-
graduação. Essa realidade torna a criação de 
uma Associação que congregue os estudiosos 
da área um verdadeiro imperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD: Em algumas palavras, como o senhor 
definiria a missão da ABRI? 
  
ES: A ABRI se constitui, tipicamente, numa 
sociedade científica e, como tal, tem como 
propósito fundamental promover a integração 
dos membros dessa comunidade 
(pesquisadores e instituições) e estimular o 
progresso do conhecimento na área. 
 
OD: Qual é a agenda de trabalho da ABRI 
para o futuro próximo? 
  
ES: Esses objetivos genéricos precisam ser 
transformados em ações e iniciativas 
concretas. No entanto, como toda sociedade 
científica, inevitavelmente, em seu início 
deverá ter suas atividades bastante voltadas 
para o processo de consolidação institucional, 

cccooonnnvvveeerrrsssaaa
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que significa tornar-se reconhecida como parte 
do universo mais geral da comunidade científica 
brasileira. Uma das primeiras ações deverá ser a 
de apresentar a Associação às instâncias 
nacionais e internacionais que, de algum modo, 
atuam na área. Pretende-se, por exemplo, 
participar formalmente nas atividades da ISA 
(International Studies Association) que congrega 
os pesquisadores mais destacados da área não 
apenas dos Estados Unidos, mas de outros 
países também e que agora estão dando 
sustentação à realização de um grande encontro 
internacional, a cada três anos. Por outro lado, 
no plano nacional, a idéia é desenvolver formas 
de colaboração com os programas de pós-
graduação em relações internacionais 
estruturados de tal forma que ajude a fortalecer 
a cooperação institucional e as ações junto às 
instâncias oficiais do sistema nacional de 
pesquisa e pós-graduação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OD: Como o senhor vê a comunidade 
brasileira de Relações Internacionais hoje? 
Há, no seu entendimento, alguma evolução 
recente mais notória? 
  
ES: Entendo que a evolução mais notável é 
retratada pela própria criação da ABRI, que 
surgiu não como iniciativa de um pequeno grupo 
tentando se apropriar do potencial de um tema 
ou de uma área, mas muito mais como um 
movimento que surgiu e cresceu de forma 
natural dentro de uma comunidade que se 
tornou relevante e que passou a demandar maior 
grau de institucionalização para suas atividades. 
 
OD: Como a ABRI incentivará a pesquisa e o 
estudo em RI no Brasil? De que 
instrumentos lançará mão? 
  
ES: Certamente a ABRI não tem nenhuma 
pretensão de revolucionar os meios e os 
instrumentos de ação existentes na comunidade 
de pesquisa do país. Instituições como a 
CAPES/MEC e o CNPq deverão ter importância 
para a área de relações internacionais tanto 

quanto tem tido para as demais áreas do 
conhecimento. Todavia, também não se pode 
descartar a possibilidade de explorar formas de 
atuação e parcerias em que a área de relações 
internacionais apresente destacado potencial. 
Em especial o Ministério das Relações 
Exteriores estará entre as instituições com as 
quais a ABRI entende que deve desenvolver 
um programa de colaboração em bases 
sistemáticas, uma vez que é difícil pensar no 
estudo da política externa brasileira sem a 
cooperação dos órgãos do MRE. Obviamente, o 
MRE já mantém linhas de colaboração com 
várias universidades e centros de pesquisa em 
relações internacionais e a ABRI talvez possa 
contribuir para ampliar e facilitar essa 
cooperação, principalmente para as instituições 
situadas fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OD: A ABRI pretende dar conta, no seu 
dia-a-dia, de questões polêmicas como a 
integração de currículos nas diversas (e 
hoje distantes, do ponto de vista da 
uniformidade) regiões do Brasil e a do 
mercado de trabalho na área? 
  
ES: Questões como essas, obviamente, 
acabarão sendo levadas a instâncias como a da 
ABRI. Em todos os campos do conhecimento 
ocorre fenômeno semelhante. Os encontros 
nacionais sempre se constituem em 
oportunidade privilegiada para se discutir as 
questões que preocupam o dia-a-dia do ensino 
e da pesquisa nas mais diferentes áreas e, com 
certeza, com a ABRI não deverá ser diferente. 
O aprimoramento dos currículos, os anseios 
profissionais e as dificuldades institucionais da 
área, com toda certeza, deverão fazer parte da 
agenda de discussões nos encontros da ABRI. 
Cabe, no entanto, esclarecer que em nenhuma 
oportunidade pude perceber entre aqueles que 
trabalharam para a criação da entidade o 
entendimento de que ela deva ter qualquer 
pretensão de se constituir numa espécie de 
"cartório" para chancelar o que deve e que não 

“Como toda sociedade científica, 
inevitavelmente, em seu início 

deverá ter suas atividades 
bastante voltadas para o 
processo de consolidação 
institucional, que significa 
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comunidade científica brasileira” 
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deve ser feito em matéria de ensino e pesquisa. 
A expectativa é a de que o advento da ABRI 
sirva para fortalecer no país o ensino e a reflexão 
em relações internacionais. 
  
OD: Por fim, duas questões acerca do atual 
momento que vivemos, no Brasil e no 
mundo. Às portas do último ano de mandato 
do atual governo, como o senhor avalia a 
gestão Lula/Amorim nos últimos anos? O 
senhor arriscaria um palpite sobre o que 
poderemos esperar para o próximo ano? O 
mundo pós-11 de setembro sinaliza uma 
nova guinada estatocêntrica ou evidenciou 
a fraqueza peremptória do ator estatal? 
  
ES: A política internacional é uma matéria muito 
fluida e, portanto, passível de equívocos. Ao 
longo da história, há inúmeros casos de 
avaliações equivocadas que geraram, em 
conseqüência, políticas equivocadas. Os eventos 
que precederam a Primeira Guerra Mundial 
mostram muitos exemplos de percepções 
equivocadas de estadistas notáveis. Os que 
apoiam a política externa do Governo Lula o 
fazem por entenderem que as percepções do 
Governo Lula acerca da política internacional 
estão corretas e aqueles que a criticam procuram 
enfatizar aspectos em que essas percepções 
estariam equivocadas. A grande dificuldade é 
que, na maioria das vezes, os frutos da política 
externa demoram para se tornarem 
efetivamente visíveis, ou, melhor, um balanço 
mais preciso exige tempo. Por exemplo, a aposta 
num assento permanente no Conselho de 
Segurança da ONU não pode ser avaliada apenas 
por ter sido ou não conseguido. Mesmo que 
tivesse sido conseguido, não é de todo claro que 
teria sido um bem. Seria preciso ter tido sucesso 
na empreitada e experimentar a condição de 
membro permanente para, depois de algum 
tempo, avaliar se o país - a sociedade brasileira 
como um todo - efetivamente ganhou com a 
condição ou se ela apenas viu acrescentados 
novos problemas e dificuldades aos já existentes. 
Mas esse é o dilema e a sina do governante. O 
estadista não pode tomar decisões apenas sobre 
certezas e unanimidades. A incerteza faz parte 
d
a
 
n

atureza da política e do futuro e não foram 
poucos os casos na história de decisões 
políticas incompreendidas. Quanto a este ano 
de 2006, esperemos que seja um ano sem 
grandes turbulências na economia e na política 
internacional como foram, de certa forma, os 
últimos três anos para o Brasil. 
 

Em relação ao papel do Estado no mundo pós-
11 de setembro, apenas é possível dizer que a 
realidade vem confirmando a necessidade do 
Estado como princípio básico da ordem 
nacional e internacional. Em aspectos 
essenciais, é possível comparar o Estado à 
água corrente que temos em casa. Só 
percebemos a sua real importância quando nos 
falta. Breves interrupções no fornecimento da 
água encanada podem trazer algum 
transtorno, mas crises de abastecimento 
prolongadas podem, literalmente, virar nossas 
vidas de cabeça para baixo! O Estado forte não 
é aquele que nos importuna e se faz presente 
de forma incômoda em nosso cotidiano. O 
verdadeiro Estado forte é aquele cuja presença 
só percebemos quando, por alguma razão, ele 
se mostra ausente. Tal como no caso da água 
encanada, a ausência do Estado transtorna 
totalmente nossas vidas: os investimentos vão 
embora, o comércio declina e os empregos 
desaparecem porque com a ausência do 
Estado, a ordem desaparece. Essa é a tese 
(obviamante aqui exposta de modo muito 
simplificado) contida no último livro escrito por 
Mancur Olson (Power and Prosperity), no qual 
o autor procura explorar as razões que 
poderiam explicar por que algumas nações têm 
prosperado enquanto outras têm colecionado 
sucessivos fracassos. Sua resposta é que entre 
as possíveis razões estaria a incapacidade de 
algumas nações em construir Estados fortes, 
capazes de prover ordem e justiça com 
liberdade e estabilidade, isto é, cidadania. 
Entendo que, nesse particular, os eventos 
políticos que se desenrolaram após o 11 de 
setembro são mais circunstanciais do que 
estruturais. O papel do Estado continua tão 
importante quanto o era antes. 
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CCaammiilllloo  FFrraaggaa  RReeiiss                          
Belo Horizonte 
 

 
 

Uma comparação entre os  
federalismos do Brasil e do México 
 
 

Este ensaio tem por objeto analisar 
comparativamente o federalismo fiscal brasileiro e 
o mexicano, e suas mudanças recentes, 
associando-as a processos de integração 
econômica regional, respectivamente, o Mercosul e 
o NAFTA. 

A escolha do México para efeito 
comparativo ocorreu por se 
tratar de um país 
relativamente semelhante 
ao Brasil. De fato, o México 
é um país em 
desenvolvimento - 
atualmente a nona [1] 
maior economia do mundo 
– e tem uma população 
estimada em mais de 100 
milhões [2] de habitantes. 
Outro dado importante é 
que o México tem número 
similar ao do Brasil em 
estados da Federação, ao 
todo trinta e dois, incluindo 
o Distrito Federal, e sua 
estrutura político-
administrativa é a mesma que a brasileira: 
presidencialista, bicameral, sendo a Câmara de 
Deputados a representação do povo, e o Senado 
simbolizando os membros subnacionais. 

O referencial teórico adotado aqui foi a 
teoria neoinstitucionalista, na vertente do 
institucionalismo sociológico. Tal norteador indica a 
importância da política supranacional como fator 
determinante para a política interna, 
demonstrando que a associação a blocos 
econômicos cria constrangimentos formais e legais 
aos países que, voluntariamente, fazem parte 

deste. As instituições não apenas limitariam as 
ações dos atores como se tornariam independentes 
a este, ou seja, não é possível descrever as 
agendas dos atores nacionais sem o referencial do 
organismo regional. Deseja-se demonstrar como o 
“isomorfismo coercitivo” atuou na estrutura 
federalista dos países, que adotaram um processo 

de integração econômica 
regional.  
 
Integração Econômica 

 
Antes de qualquer 

coisa, é necessário estabelecer 
uma conceituação de 
integração econômica regional. 
[3] A origem dos movimentos 
de integração econômica é 
relativamente antiga e remete 
ao continente europeu. Um 
importante bloco regional, 
citado pela literatura, 
denominado Zollverein, foi 
formado em 1819 por Prússia, 
Áustria e Suíça. O Zollverein 

tinha o intuito de facilitar o comércio intra-
regional, unificando impostos e leis, sendo liderado 
por Friedrich List, fundador da Liga Industrial e 
Comercial Alemã. 

 Porém, o grande passo para a integração 
européia ocorre no final da II Guerra Mundial, 
envolvendo os países afligidos pela catástrofe do 
conflito, em busca de mecanismos capazes de 
contribuir para o soerguimento de suas economias. 
A integração regional tem a sua aceleração nos 
anos 80, conjuntamente com a implementação de 
políticas neoliberais congruentes com o processo 

aaannnááállliiissseee
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mais abrangente de globalização. A relevância do 
tema pode ser notada atualmente no âmbito das 
Nações Unidas, já que mais de 60% dos Estados 
pertencentes a esta Organização Internacional são 
integrantes, partes ou membros de tratados de 
integração regional. Tal fato corrobora para 
justificar a importância da integração econômica 
regional nos últimos tempos. 

Para se implementar um tratado de 
integração com sucesso, é condicional a presença 
de duas características. [4] 

O processo de integração regional implica 
constrangimentos na instituição de regras, 
formalidades e políticas comuns para a região. Os 
países podem inicialmente almejar o processo de 
integração a fim de aumentar o número de 
consumidores, diminuir os custos de produção, 
minimizar trâmites 
burocráticos de fronteira e 
quiçá fortalecer laços 
democráticos (caso do 
Mercosul). Mas quais 
seriam os riscos e ganhos 
de uma eventual 
integração regional? Dar-
se-á o início pelos riscos.  

Segundo Mattli os 
riscos são numerosos, 
porém, será restringida a 
apresentação a dois 
desses, destacados pelo 
autor como os mais 
relevantes. 

Primeiro, existe 
uma forte incerteza sobre o 
vigor do processo de 
integração, seja no seu 
início ou na sua 
“juventude”. Como poucos foram os experimentos 
de integração de sucesso, empresários, políticos e 
a própria população civil não nutrem, em geral, 
grandes esperanças sobre mais uma tentativa, 
trazendo um forte ambiente de descrença e 
incerteza.  

Segundo, é necessário que os países 
membros cumpram uma série de obrigações, 
viabilizando reformas que possibilitem a 
institucionalização da integração econômica. Tais 
reformas vislumbram a organização do mercado, 
trazendo maior dinamismo à economia. Contudo, 
para que os Estados membros possam se 
reorganizar e possibilitar a implementação desses 
novos arranjos são necessárias diversas 
negociações no âmbito interno, passíveis de 
insucesso, o que evidentemente interromperia e 
até inviabilizaria o processo de integração. [5] 

Tal assunto pode ser evidenciado pelo 
espectro do federalismo fiscal, que será analisado 
com maior profundidade à frente. Os Estados 
membros da integração necessitam de harmonizar 
sua arrecadação tributária para que esta seja 
compatível com o modelo adotado e contribua para 
o seu crescimento. Para tanto, a União Européia 
criou um Fundo de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), que exercia a missão de possibilitar aos 
novos integrantes equalizar suas cargas tributárias 
e contribuir para a melhoria da infra-estrutura 
nacional.  

Os possíveis ganhos de uma integração 
regional englobam diversos argumentos, mas 
serão tratados apenas dois deles, pela mesma 
justificativa citada em relação aos riscos. 

 O primeiro refere-se ao crescimento 
econômico, sendo 
observada forte influência 
nos países que adotaram 
esse modelo de integração. 
Não seria correto afirmar 
que apenas o fato de se 
integrar seja causa 
suficiente para o 
crescimento. Contudo, os 
países que promoveram a 
integração detêm 
empresas que demandam 
expansão de suas 
tecnologias em busca de 
novos métodos de 
produção, possibilitando 
mercadorias mais baratas e 
expandindo seus 
mercados. Cabe ressaltar 
que é necessário um longo 
prazo para se demonstrar 

os efeitos da integração, não sendo uma política 
imediatista. Além disso, a repartição dos ganhos 
entre os membros da integração econômica pode 
ser desigual ou diferenciada. 

A segunda observação sobre os efeitos 
positivos da integração diz respeito curiosamente à 
não-opção à integração. Países que ficarem de fora 
da integração podem incorrer em altos custos 
externos por não participar do processo. [6] 

Essas “discriminações” originam-se pela 
não-adoção da tarifa externa comum ou pela não 
adaptação às novas leis e regras que regem o novo 
mercado integrado. Tais mecanismos reduzem o 
acesso das empresas aos países integrados, 
aumentando seus custos.  

Em suma, a política de integração 
econômica apresenta-se como uma maneira de 
adaptação dos Estados aos novos rumos da 
economia global. Comparando-se os riscos e 
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ganhos do processo de integração, o balanço tende 
a ser favorável à iniciativa, conforme demonstra a 
literatura que trata do assunto.  
 
Federalismo 

 
O modelo federativo surge nos Estados 

Unidos no rastro do movimento de independência 
desta nação. A estrutura federalista foi difundida 
em outras partes do mundo, fundada nos ideais 
democráticos. Atualmente, pouco mais de vinte 
Estados optam pelo sistema federativo. Porém, se 
considerarmos somente os países democráticos, 
pode se constatar uma 
intrínseca relação entre o 
federalismo e a 
democracia. [7] 

Segundo Alfred 
Stepan (1999), as 
federações são 
constituídas de duas 
maneiras. Uma é o 
modelo come together, 
que tem o intento de 
agregar unidades 
autônomas. Esse modelo 
é baseado na experiência 
norte-americana. Outra é 
o paradigma hold 
together, que tem por 
objetivo viabilizar a 
preservação da união do 
governo, 
descentralizando o poder 
a seus entes como forma 
ou requisito mesmo à 
sobrevivência da nação.  

A maioria dos países teve uma experiência 
federalista díspar da ocorrida nos EUA. Nem por 
isso, contudo, trata-se de federações imperfeitas 
ou incompletas. Na verdade, a lógica do 
federalismo é de associação aos valores e anseios 
nacionais.  

Mas por que escolher o modelo federativo? 
Segundo Arendt Lipjhart (1998), adaptada por 
Abrucio (2000), existem sete “características 
básicas” no sistema federativo. [8] 

Por soberania dual, pode-se entender a 
partilha de poder entre os entes federados (União, 
Estados e Municípios, no modelo brasileiro). Nos 
federalismos existem diferenças na concessão do 
nível de dualidade, ou seja, em quão dividida é a 
relação de poder entre as unidades federativas: 
em alguns exemplos, com maior intensidade 
(descentralização); em outros, menor 
(centralização).  

O princípio de autonomia e o governo 
descentralizado referem-se à capacidade de 
partilhar as políticas bem como as receitas 
advindas da tributação. A descentralização 
revigora o arcabouço das competências 
subnacionais, concedendo a estas maior raio de 
ação, viabilizando as políticas locais. 

Segundo Abrucio, o equilíbrio entre 
autonomia e interdependência é o atributo de 
maior consideração em uma federação. [9] 

Portanto, a federação se fortalecerá na 
intermediação entre os mecanismos de check and 
balance, com a colaboração das entidades 

federativas. 
A necessidade de 

uma constituição escrita 
assegura a confirmação e a 
validação da conciliação 
entre os entes federados, 
resguardando os direitos 
democráticos da minoria. O 
poder diferenciado dos 
governos subnacionais no 
processo de reformulação 
constitucional traz à baila a 
possibilidade de emendar a 
Constituição federal e ser 
capaz de aprovar mudanças, 
independentemente do 
governo federal, em suas 
próprias “cartas magnas”, 
através das suas Assembléias 
Legislativas. 

 A composição 
federativa bicameral, com a 
Segunda Câmara significando 

o local dos interesses regionais, é uma 
característica marcante no federalismo. [10] 

Os estados e territórios que são pouco 
densos demograficamente têm a sua 
representação na Câmara Baixa 
sobredimensionada, simbolizando o eleitor comum 
nacional. Por exemplo, no caso brasileiro, existe 
uma desigualdade enorme entre o voto de um 
eleitor do sul/sudeste em comparação com o voto 
de um eleitor do norte/nordeste. Segundo Gibson, 
Calvo e Falleti (1999), o voto em Roraima “vale” o 
equivalente a 144 votos em São Paulo. Essas são 
as sete “características básicas” presentes em 
todas as federações. Tal arranjo político 
institucional sustenta as mais de vinte federações 
do mundo. 

 
Federalismo Fiscal Brasileiro 

 
A carga tributária brasileira situa-se 

atualmente em torno de 35% do Produto Interno 

 
 
 
“ As ‘discriminações’ [dos que não 
optam pela integração] originam-

se pela não-adoção da tarifa 
externa comum ou pela não 

adaptação às novas leis e regras 
que regem o novo mercado 
integrado. Tais mecanismos 

reduzem o acesso das empresas 
aos países integrados, aumentando 

seus custos” 
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Bruto. Mas como seria o recolhimento de todo esse 
recurso? Esse tópico tem o propósito de analisar a 
estrutura das arrecadações tributárias, 
sistematizando a composição e distribuição entre 
os entes federados dos dois principais tributos na 
arrecadação total, ou seja: o Imposto sobre 
Consumo (ICMS) e o Imposto de Renda. Na 
seqüência, direciona-se o foco analítico para os 
incentivos fiscais que ocasionam a “guerra fiscal” 
dos estados. Considera-se, na análise, a legislação 
vigente ao final de 2000, tendo como referência 
estudo realizado por Cano (2001).  

A arrecadação brasileira tem crescido 
significativamente a partir do final dos anos 90. 
Boa parte desse aumento refere-se à 
modernização dos órgãos da Receita Federal e das 
Receitas Estaduais, 
principalmente à 
utilização de meios 
eletrônicos, que facilitam 
a fiscalização e a 
comunicação com o 
contribuinte. Outro 
aspecto relevante diz 
respeito ao crescimento 
da carga tributária, 
especialmente as 
elevações dos índices dos 
tributos federais não 
compartilhados. [11] 
Mesmo com essa 
concentração de receitas 
no âmbito federal, o 
Brasil tem uma estrutura 
fiscal relativamente 
descentralizada quando 
comparada a outras 
federações. [12] 

Tratando mais especificamente dos 
impostos de maior arrecadação, defronta-se com o 
Imposto de Renda que representa atualmente mais 
de 20% [13] da arrecadação total. O imposto de 
renda no Brasil é aplicado às pessoas físicas (IRPF) 
e às jurídicas (IRPJ) ou empresas. A alíquota para 
pessoa jurídica é de 37% e a de pessoa física varia 
conforme faixas, da isenção total a 27,5%. A 
quantia tributada no IPRJ é a renda líquida (renda 
bruta menos despesas), de maneira escalonada. 
[14] 

No caso do IRPF, é aplicado o conceito de 
“renda mundial”, o que nada mais é que as 
receitas obtidas tanto no território brasileiro 
quanto no exterior. As rendas são tributadas em 
duas alíquotas, de 15% e de 27,5%, e a isenção 
remete a rendimentos mensais inferiores a R$ 
1.200,00.  

Salienta-se a elevação do percentual da 
arrecadação do imposto de renda total 
(IRPJ+IRPF+RF [15]) em relação ao PIB nacional 
(1999-2002), como pode ser observado na Tabela 
1. Esse aspecto é de suma importância na análise 
que será apresentada a seguir, quando o 
federalismo fiscal brasileiro será comparado ao 
mexicano, evidenciando o período posterior aos 
seus movimentos de integração econômica 
regional. 

 
 
 
 
 
O imposto geral sobre o consumo é o 

Imposto sobre o Consumo de 
Mercadorias e Serviços, o 
ICMS. [16] Duas 
características do ICMS são 
relevantes para este estudo. 
A primeira retrata o ente 
federativo responsável pela 
arrecadação de tal imposto, o 
estado federado. A segunda 
tem a ver com a repartição 
de suas atribuições com o 
ISSQN – Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer 
Natureza –, de natureza 
municipal. 

Nos três membros do 
Mercosul – Argentina, 
Uruguai e Paraguai – e no 
Chile, os impostos gerais 
sobre o consumo são de 
responsabilidade federal, 

sendo estas tributações as de maior significância 
na composição de suas arrecadações, o que 
também se manifesta no Brasil. [17] Assim, caso o 
país venha empreender a harmonização tributária 
regional, conforme compromisso estabelecido no 
Tratado de Assunção, em seus artigos primeiro e 
sétimo, deverá enfrentar sérias dificuldades. À 
frente, tal tema será tratado com maior 
detalhamento. 

A segunda característica do ICMS que 
importa ao estudo é sua parcialidade, com a 
divisão da base tributável com o ISSQN. O ICMS é 
um imposto sobre valor agregado de natureza 
parcial, pois tributa as mercadorias e os serviços 
de comunicação e transporte interestadual e 
municipal. Cabe ao ISS tributar todos os outros 
serviços, cuja alíquota é estabelecida segundo os 
interesses dos mais de 5500 municípios do país, 
sendo aplicado, separadamente do ICMS. Isto 
ocasiona acúmulo “em cascata” na tributação de 

 
 
 
“Nos três membros do Mercosul – 
Argentina, Uruguai e Paraguai – e 
no Chile, os impostos gerais sobre 

o consumo são de 
responsabilidade federal, sendo 
estas tributações as de maior 

significância na composição de 
suas arrecadações, o que também 

se manifesta no Brasil” 
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bens e serviços, na medida em que o cálculo da 
taxação incide sobre montante que já foi gravado 
por um destes, gerando fortes assimetrias, quando 
exemplificado em cadeias produtivas e de 
comercialização extensas, como no caso das 
exportações. Essas distorções foram, em parte, 
corrigidas pela Lei Complementar 87 de 1996 – 
conhecida como Lei Kandir –, que repercutiu 
favoravelmente no intercâmbio comercial 
brasileiro. [18] 

Malgrado a boa repercussão da Lei Kandir, 
a “guerra fiscal” dos estados com as concessões e 
incentivos fiscais a fim de atrair investimentos 
continuou ocorrendo. A competição intra-estadual 
recente tem seu marco em 1990, quando o estado 
do Espírito Santo concedeu benefícios para os 
usuários de seus portos nas importações e 
exportações de mercadorias. Em seqüência, outros 
estados da federação adotaram a mesma prática 
de “subsidiar” investimentos. 

 Tal prática afeta negativamente o 
federalismo fiscal brasileiro, tendo em vista que os 
estados concedem os incentivos sem a 
preocupação de seus custos e influências 
orçamentárias, no suposto implícito de que a União 
arcará com as dívidas contraídas. Esse 
comportamento individualista colabora para o 
estreitamento das capacidades de endividamento 
dos entes, afetando diretamente os investimentos 
sociais.  

 
Federalismo Fiscal Mexicano 

 
Neste tópico será analisado o federalismo 

fiscal mexicano, enfatizando-se a reforma fiscal de 
maio do ano de 2005. Serão examinados o 
Imposto de Renda – ISR – e o Imposto sobre o 
Consumo – IVA –, assim como foi feito nas 
considerações referentes à questão tributária 
brasileira. Tem-se, como referência analítica, o 
“Servicio de Administración Tributaria” – SAT – da 
Secretaria de Fazenda e Crédito Público do México. 

A carga tributária mexicana atual não 
supera 17% do Produto Interno Bruto. Os 
principais responsáveis pelo total de arrecadação 
são o Impuesto Sobre la Renta e o Impuesto al 
Valor Agregado. Essa percentagem de tributação 
em relação ao PIB é a menor dentre os países que 
fazem parte da OCDE. 

O ISR tributa tanto as pessoas jurídicas 
quanto as físicas, sendo a taxa máxima para 
ambos os tributos de 30%, em 2005. Esta taxa 
vem em trajetória de queda desde 1999, conforme 
Tabela 2, e as metas estabelecidas para 2006 são 
de 29%, e de 27% para 2007. A intenção do 
governo mexicano é clara nesse sentido, como 
demonstra declaração oficial. [19] 

 
 
 
 
 
 
 
 
A reforma fiscal concentra seus esforços na 

diminuição da importância do ISR e aumento da 
base tributária do imposto sobre o consumo, sem, 
contudo, aumentar sua taxação. Isto pode ser 
observado se compararmos os índices do IVA de 
1999 a 2005, apresentados na Tabela 3. Nota-se 
uma elevação inferior a 14% no período de seis 
anos, passando de 3,29% para 3,74% do PIB. 

 Tanto no ISR quanto no IVA, se 
comparados aos demais membros da OCDE, o 
México ocupa um dos primeiros lugares nas 
menores taxações, sem que, por isso, seu 
montante total de arrecadação diminua. Quando 
comparados os anos de 1999 e 2004, temos uma 
elevação real da arrecadação, superior a 40%, de 
221 bilhões de pesos alcançando 331 bilhões de 
pesos, enquanto a carga tributária cresce em torno 
de 13% no mesmo período, de 14,68% do PIB a 
16,64% do PIB. [20] 

 
 
 
 
 
Outro aspecto relevante na reformulação 

tributária mexicana diz respeito à harmonização 
tributária com os membros do NAFTA, 
principalmente os Estados Unidos da América. Essa 
questão é fundamental para o aprimoramento e o 
aprofundamento do movimento de integração. A 
maior aproximação do ponto de vista fiscal refere-
se à legislação sobre o imposto de renda. [21] O 
convênio bilateral para “Evitar la Doble 
Imposición”, firmado entre os governos mexicano 
e norte-americano, tem o propósito de impedir a 
bitributação e a evasão fiscal, onde também se 
coordena a adequação das empresas mexicanas ao 
direito interno dos Estados Unidos. Tal iniciativa 
demonstra a importância do bloco econômico e 
suas repercussões na estrutura tributária do país.  

A seguir serão apresentadas outras 
informações, tanto do federalismo fiscal mexicano 
quanto do brasileiro, e um comparativo entre os 
mesmos.  
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Relação entre os Federalismos Brasileiro e 
Mexicano após os Movimentos de Integração 
Econômica Regional 

 
Este tópico tem o propósito de consolidar 

os principais aspectos da abordagem empreendida 
anteriormente para, a partir daí, analisar as 
possíveis alterações no federalismo brasileiro e 
mexicano após o Mercosul e o NAFTA, 
respectivamente. Almeja-se mostrar como os 
movimentos de integração econômica repercutem 
na estrutura político-administrativa dos dois 
países. Para tanto, será 
iniciada a análise 
retomando as discussões 
sobre o Mercosul, em 
seqüência o NAFTA e, por 
fim, comparando os 
federalismos fiscais do 
Brasil e do México. 

O Mercosul tem no 
Tratado de Assunção sua 
origem concreta, sendo o 
norte a “coordenação de 
políticas 
macroeconômicas”, como 
na referência em seu 
preâmbulo, o qual também 
afirma que estas são as 
“bases para uma união 
cada vez mais estreita 
entre seus povos”. Apesar 
de todas as intenções 
inscritas nesse acordo regional, o bloco não tem 
implicado uma trajetória efetiva rumo a uma 
política comum dos países membros, o que se 
torna mais evidente após as sucessivas crises do 
final da década de 90. O principal ponto a ser 
destacado aqui está contido no primeiro parágrafo 
do Tratado. [22] 

Uma primeira ressalva em relação ao 
Mercosul é a não estipulação de prazos e metas 
claras, bastando apenas observar o primeiro artigo 
do Tratado de Assunção. Nos anexos, onde 
deveriam constar as datas para harmonização da 
legislação, constata-se que não foi obtido consenso 
para a estipulação de prazos. 

Em comparação, o NAFTA estipulou que, 
no prazo máximo de 15 anos desde sua 
implementação, em 1994, todas as mercadorias 
não teriam qualquer restrição. Para que isso fosse 
possível, era necessário realizar uma coesa 
harmonização fiscal. Restando mais de quatro anos 
de prazo, esta etapa já foi vencida. Basta 
consultar, a respeito, a Declaração Conjunta da 
Comissão de Livre Comércio do Nafta, em San 
Antonio. 

Outro ponto que atua de forma 
desfavorável ao sucesso do Mercosul, 
contrastando-se com o NAFTA, refere-se à 
liderança do bloco. O Brasil teve sua liderança 
relativizada [23] no Mercosul quando concordou 
com o ingresso de novos membros e a adoção pelo 
sistema do consenso. Todavia, não é possível 
afirmar que esse tenha sido o único dificultador na 
consolidação do Mercosul, pois é notável que as 
crises do final da década passada repercutiram de 
maneira mais perniciosa ao bloco. 

Os EUA, desde as primeiras negociações da 
integração regional da 
América do Norte, 
mostraram-se como líder, 
referendados pelos outros 
países. Isso pode ser 
tomado como um dos 
motivos de sucesso para 
uma integração econômica 
regional.  

Mas se o Brasil, 
como afirma o Ministério 
das Relações Exteriores, 
“tem insistido na 
importância política do 
Mercosul”, faz-se 
necessária a adoção de 
políticas no sentido de 
fortalecer o processo de 
integração. Para não impor 
limites à integração 
econômica, o sistema 

tributário deve ser compatível a esse tipo de 
acordo.  

Para tanto, enfoca-se aqui a legislação 
fiscal vigente no Brasil, como balizador para 
investigações do processo de consolidação do 
Mercosul. Conforme foi realizado previamente, 
será dada prioridade ao exame do imposto sobre o 
consumo e os confrontos das unidades 
subnacionais em busca de investimentos. Por fim, 
o imposto de renda será também examinado. É 
relevante ressaltar a sugestão de Cano como 
marco para as considerações que serão feitas a 
posteriori. [24] 

 A harmonização fiscal não significa, nem 
pode ser entendida como uniformidade de normas 
tributárias. Ela é necessária para reduzir as 
distorções de competitividade e de lucratividade no 
comércio de mercadorias e serviços, viabilizando o 
aprofundamento da integração econômica. 

 Para a realização de uma harmonização 
fiscal brasileira, no âmbito do Mercosul, fazem-se 
necessárias mudanças profundas no pacto 
federativo. Talvez as mais importantes delas 
seriam a centralização e reforma do ICMS e a 

 
 
 

“A harmonização fiscal não 
significa, nem pode ser entendida 

como uniformidade de normas 
tributárias. Ela é necessária para 

reduzir as distorções de 
competitividade e de lucratividade 

no comércio de mercadorias e 
serviços, viabilizando o 

aprofundamento da integração 
econômica” 
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diminuição da importância do imposto de renda na 
arrecadação total. 

Argentina, Paraguai e Uruguai possuem o 
IVA, tipo consumo, baseado no princípio do 
destino, sendo os serviços também gravados e de 
responsabilidade do governo central. Mostram-se, 
assim, próximos a uma harmonização. Caso o 
Brasil esteja propenso a consolidar sua política de 
integração econômica, seria necessário que o ICMS 
deixasse de ser um 
imposto gravado pelos 
estados e ampliasse sua 
base tributária, que hoje 
abarca somente os serviços 
de comunicação e 
transporte. 

Certamente essa 
reforma afetaria outros 
impostos e contribuições 
como o ISS, IPI e o 
COFINS, já que uma boa 
alternativa seria um IVA 
único. Essa proposta vem 
sendo discutida no 
Congresso Nacional por 
mais de 10 anos sem, 
contudo, apresentar 
maiores progressos. 

Caso ocorra, essa 
reforma contribuiria para evitar a “guerra fiscal” 
dos estados que concedem incentivos a grandes 
empresas na busca de investimentos para seus 
territórios. Tais incentivos minam a capacidade de 
cooperação entre os Estados membros do bloco, 
na medida em que existe um tratamento 
diferenciado em relação a uma região, 
aumentando a concorrência dos outros agentes. A 
eliminação do conflito entre as unidades 
subnacionais tornaria mais coerente o processo de 
integração econômica. 

Sobre o imposto de renda, algumas 
semelhanças são percebidas nos países que 
integram o Mercosul, mas várias assimetrias 
demonstram mais diferenças do que afinidades. 
Uma importante diferenciação ocorre na tributação 
da pessoa física, que sequer existe no Paraguai e 
no Uruguai. No imposto de renda das pessoas 
jurídicas, existe uma aproximação de taxas sendo 
35% na Argentina, 34% no Brasil e 30% no 
Paraguai e Uruguai. As diferenças mais notáveis 
ocorrem nas isenções e deduções de renda. [25] 

Seria favorável ao funcionamento do bloco 
se houvesse uma crescente diminuição das taxas 
do imposto sobre a renda. Essa medida 
repercutiria em maior capacidade de investimentos 
por parte das empresas, que podem contribuir 
para a queda no índice do desemprego. 

Caso seja observado o exemplo mexicano, 
pode-se notar uma ampliação e manutenção da 
taxa básica do IVA (ver Tabela 3) e uma 
minimização considerável do imposto de renda 
tanto de pessoa física quanto jurídica, 
principalmente após o ano de 1999, quando se 
intensificam as relações comerciais do NAFTA. 

Deve ser lembrado que as políticas de 
harmonização de legislação tributária também 

fizeram parte do 
cronograma de 
implementação da União 
Européia e, se o Mercosul 
pretende evoluir de uma 
união alfandegária para um 
verdadeiro mercado 
comum, é necessário 
iniciar o movimento de 
coordenação tributária, 
como expresso no Código 
de Conduta referendado 
pela União Européia em 
1998.[26] 

Tentou-se mostrar 
que existem alterações nos 
federalismos dos países 
depois que eles optam por 
processos de integração. 
Contudo, essas alterações 

são evidentes quando os países realmente têm sua 
estrutura político-administrativo também engajada 
e ajustada a este processo. Não se pode afirmar 
que o Brasil não tenha sofrido alterações devido à 
integração. Porém, se comparado com o México, 
que está presente em um bloco econômico que não 
tem a pretensão de ser um Mercado Comum, as 
modificações sofridas são pouco expressivas. 

  
Considerações Finais 

 
Conforme dito na introdução, o objetivo 

desta análise era analisar comparativamente o 
federalismo brasileiro e o mexicano e, 
principalmente, evidenciar as mudanças recentes 
ocorridas após a implementação do Mercosul e do 
NAFTA. Boa parte das conclusões e críticas foram 
feitas no tópico anterior. 

 Assim sendo, reservam-se essas 
considerações finais a uma síntese da 
fundamentação teórica da explicação dos 
acontecimentos observados. 

Segundo o referencial neoinstitucionalista, 
aqui adotado, os países que aderem a um processo 
de integração econômica regional fazem parte de 
uma instituição supranacional. Sendo esta efetiva 
e consolidada, determina regras e 
constrangimentos aos países envolvidos, para que 

 
 
 
“Seria favorável ao funcionamento 

do bloco se houvesse uma 
crescente diminuição das taxas do 

imposto sobre a renda. Essa 
medida repercutiria em maior 

capacidade de investimentos por 
parte das empresas, que podem 
contribuir para a queda no índice 

do desemprego” 
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se processem a continuidade e o fortalecimento do 
movimento de integração. A vertente do 
institucionalismo sociológico conceitua tal fato de 
“isomorfismo coercitivo”, ou seja, os membros da 
instituição têm suas ações semelhantes e de certa 
forma guiadas pela mesma, com mecanismos de 
“enforcement” caso seja necessário sancionar 
algum desertor. 

Enquadrando o que foi apresentado a essa 
conceituação, pode-se notar, no caso do México, 
como o NAFTA induziu ações, por parte do governo 
nacional, ao adotar políticas de harmonização legal 
e tributária em seu território, facilitando a 
comercialização intrabloco. Na seção onde se 
realizou a análise do federalismo fiscal mexicano, 
foi examinada a mudança recente no marco legal-
tributário mexicano, com a diminuição do imposto 
de renda de pessoa física e jurídica (ISR) e a 
ampliação da base do imposto sobre o consumo 
(IVA), sem, contudo, aumentar a carga tributária 
aos contribuintes. 

Tais modificações demonstram a 
efetividade do NAFTA, enquanto instituição capaz 
de ditar os procedimentos a serem adotados pelos 
países membros, bem como de tornar eficazes as 
políticas necessárias para o aprofundamento do 
processo de integração econômica. 

Todavia, caso seja observado o federalismo 
brasileiro, pode-se constatar poucas alterações em 
decorrência do Mercosul, apesar de este ter em 
seu tratado constituinte, no primeiro parágrafo, a 
previsão para que houvesse “harmonizações 
legais”.  

Mas quais seriam as razões para a não-
efetividade das políticas ditadas pelo Mercosul? 

Duas razões serão aqui evidenciadas, 
sendo estas diretamente relacionadas ao insucesso 
do Mercosul. Conforme Mattli (1999), são 
necessárias duas condições para que um tratado 
de integração seja viabilizado: o ganho econômico 
no intercâmbio comercial no mercado deste bloco e 
uma incontestável liderança regional. 

A principal questão levantada é a 
impossibilidade de distinguir uma liderança 
absoluta no Mercosul, papel que caberia ao Brasil 
pela sua expressividade econômica e regional na 
América Latina. Sem esta direção, não é possível 
que o processo de integração econômico regional 
se fortaleça. 

Outrossim, foi a crise na década de 90 que 
repercutiu negativamente nas economias de todos 
os países membros do Mercosul, inclusive sendo 
aprofundada com o “default” argentino. O principal 
intercâmbio comercial do Mercosul, entre Brasil e 
Argentina, reduziu-se consideravelmente, 
privilegiando-se as negociações unilaterais com a 
União Européia e os Estados Unidos. A análise 

presente do cenário das relações Brasil-Argentina 
não vislumbra manobras para a transformação do 
retrato anterior. Sem a efetividade do bloco, suas 
disposições não se materializam, num círculo 
vicioso que tende a minar sua credibilidade e 
possibilidades de êxito.  

O México não pode ser visto como um 
exemplo a ser seguido, mas como um retrato de 
modificações ocorridas pelo aprofundamento do 
processo de integração econômica regional, 
podendo servir como balizador para futuras 
políticas brasileiras de harmonização legal, caso 
haja um real interesse de que o Mercosul se 
transforme em um “verdadeiro” mercado comum. 

 
 

Notas 
 
[1] Fonte: FMI - Estatísticas Financeiras Internacionais 
[2] Fonte: Instituto Nacional de Estadística Geografía y Informática 
(INEGI) - México 
[3] Segundo Mattli: “voluntary linking in the economic domain of two 
or more formerly independent states to the extent that authority over key 
areas of domestic regulation and policy is shifted to the supranational 
level”. MATTLI, Walter. The logic of regional integration: Europe and 
beyond. London: Cambridge University Press, 1999, pg. 41. 
[4] “First, the potential for economic gains from market exchange within 
a region must be significant. Second, political leaders are willing and 
able to accommodate demands for regional institutions at each step of 
the integration process”. Idem, p.42. 
[5] “Removing transactions from markets and organizing them internally 
may sacrifice economies of scale and scope. Internal organizations may 
also experience serious incentive and bureaucratic disabilities”. Idem, 
p.43. 
[6] “Countries outside an integrated group may face temporary or lasting 
discriminatory trade policies”. Idem, p. 46. 
[7] “Se tomarmos como unidade de análise os países em separado, talvez 
não mais de 10% dos Estados que integram as Nações Unidas são 
federativos. Mas se a unidade de análise for o total da população que 
vive em democracias duradouras no mundo moderno, então a maioria 
desses indivíduos está em sistemas federativos. É claro que isso depende 
do tamanho das democracias federativas – a mais populosa da América 
do Norte, os Estados Unidos é uma federação; a democracia de maior 
população na Europa Ocidental, a República Federal da Alemanha, 
também é; a democracia mais populosa da Ásia, a Índia, é federativa”. 
STEPAN, Alfred. Para uma análise comparativa do Federalismo e da 
Democracia: federações que restringem ou ampliam o poder do Demos. 
In: Dados. Rio de Janeiro, 1999, p.223. 
[8] “Soberania dual; Princípio da autonomia e governo descentralizado; 
Equilíbrio entre autonomia e interdependência; Constituição escrita; 
Poder diferenciado dos governos subnacionais no processo de 
reformulação constitucional; Bicameralismo e Segunda Câmara 
representando os interesses regionais; Sobre-representação dos estados 
menos populosos na Câmara baixa, que representa o eleitorado 
nacional”. ABRUCIO, Fernando Luis. Os laços federativos brasileiros: 
avanços, obstáculos e dilemas no processo de coordenação 
intergovernamental. 2000. Dissertação (Doutorado) – Departamento de 
Ciência Política, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000, p.32. 
[9] “Isto porque o federalismo é intrinsecamente conflitivo e, por isso, 
várias instituições e modelos de relações intergovernamentais são 
criados e desenvolvidos para, de um lado, evitar competições selvagens 
que levem a jogos de soma-zero ou até de soma – negativa, e, de outro, 
incentivar a maior cooperação dentro de um ambiente pluralista”. Idem, 
p.47. 
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[10] “A concepção dual de representação que norteia o federalismo 
democrático é o pressuposto para a existência do bicameralismo. 
Segundo essa concepção, há duas formas de representação política: a 
qual se vincula à expressão do voto dos indivíduos, cuja soma resulta na 
vontade da maioria em termos nacionais; e a que corresponde à 
expressão do pluralismo territorial, protegendo os direitos dos pactuantes 
originais, os estados”. Idem, p.49. 
[11] Os principais impostos, e contribuições, que tiveram aumento 
relevante, em suas alíquota, são os seguintes: Contribuição para a 
Seguridade Social (COFINS), Imposto sobre Importação (IPI) e 
Contribuição Social sem Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o 
PIS/PASEP. 
Fonte: Receita Federal. 
[12] “Uma diferença importante observada entre os dois países do Bloco 
(Brasil e Argentina), que tem regime federativo, é que os estados e 
municípios arrecadam no Brasil aproximadamente 9% do PIB, enquanto 
na Argentina a mesma arrecadação é de apenas 3,8%”. CANO, Hugo 
Gonzáles. Harmonização fiscal: competição e coordenação nos países do 
Mercosul. In: REZENDE, Fernando; OLIVEIRA, Fabrício Augusto. 
(orgs.) Federalismo e integração econômica regional. Rio de Janeiro: 
Konrad Adenauer Stiftung, 2004, p.225. 
[13] Fonte: Receita Federal 
[14] “15% para o total das rendas, mais 10% para as rendas superiores a 
R$240.000,00. Aplica-se uma taxa adicional destinada ao financiamento 
da seguridade social, que até 1998 era de 8% e em 1999 passou a 12%, o 
que eleva a 37% o total da tributação”. Idem, p.227. 
[15] Retido na Fonte 
[16] “Imposto plurifásico não acumulativo, implementado segundo a 
técnica do ‘imposto contra imposto ou débito menos crédito’ e aplicado 
em conformidade com o princípio de destino (são tributadas as 
importações e são desoneradas as exportações)”. Idem, p.228. 
[17] O Brasil é o único caso mundial em que o imposto sobre o consumo 
é de responsabilidade subnacional.  
[18] “Essa reforma do ICMS é a mais importante levada a efeito no 
Brasil nos últimos anos. Basicamente se modificou o ICMS para 
convertê-lo em um IVA tipo consumo e adotar o princípio do destino’”. 
CANO, supranote nº12, p.235). 
[19] “Con esta medida, los inversionistas mexicanos y extranjeros, al 
planear sus inversiones en México, podrán construir un círculo virtuoso 
de mayor ahorro e inversión, y con ello generar más empleos y mejor 
remunerados, con los beneficios que implica, su efecto multiplicador 
permitirá aumentar la recaudación, compensando el efecto de la 

disminución del gravamen.” http://www.sat.gob.mx 
[20] Fonte: Servicio de Administración Tributaria del México 
(http://www.sat.gob.mx)  
[21] Artigo 3.1, Segunda Sección, del Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2005  
[22] “Este Mercado Comum implica: ...O compromisso dos Estados 
Partes de harmonizar suas legislações, nas áreas pertinentes, para lograr 
o fortalecimento do processo de integração”. (TRATADO DE 
ASSUNÇÃO) 
[23] Vários autores ressaltam ações argentinas, como a inclusão do 
Uruguai e Paraguai no processo de negociação do mercado comum, 
como não aceitação a liderança brasileira. (Grifo do autor) 
[24 “Caso exista vontade política de que o Mercosul venha a ser um dia 
um verdadeiro mercado comum, é preciso em algum momento dar início 
ao processo de harmonização tributária, que deve naturalmente ser 
gradual e limitada. O projeto de agenda para futura coordenação 
impositiva poderia começar pelos incentivos fiscais, prosseguir com o 
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) e os outros impostos sobre o 
consumo e finalmente atingir alguns aspectos internacionais do imposto 
de renda das empresas”.(CANO, supranote nº12, p.260).  
[25] “Como o imposto de renda das empresas é o que deveria ter certa 
harmonização, ainda que a longo prazo, seria possível a aplicação 
gradual de um programa orientado para a redução das principais 
distorções”. (CANO, supranote nº12, p.262). 
[26] “Deu-se prioridade – o que é perfeitamente justificável – à 
harmonização dos tributos indiretos, mais estreitamente relacionados à 
competitividade dos bens e serviços. A tributação do capital também 
mereceu grande atenção. Em função disso, houve uma progressiva 
convergência de alíquotas e bases dos IVA, dos impostos sobre bens 
específicos e dos impostos sobre rendimentos do capital”. SILVA, 
Carlos Roberto Lavalle da. Harmonização tributária no Mercosul. In: 
BRANDÃO, Antônio Salazar P.; PEREIRA, Lia Valls (Org.). Mercosul: 
perspectiva da integração. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 1996, p.144. 
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LLuuccaass  GGrraassssii  FFrreeiirree  
Belo Horizonte 
  

Hedley Bull, estrategistas  
e seus críticos

  
Hedley Bull é mais conhecido no mundo 

dos estudantes de Relações Internacionais como 
o autor da elegante formulação da tensão entre 
ordem e justiça na sociedade internacional, 
conforme exposta em A Sociedade Anárquica e, 
talvez, pelo seu estudo famoso sobre 
armamentos nucleares. [1] Na década de 60, o 
autor se destacava como 
pesquisador de temas 
relacionados à estratégia 
e a esses tipos de 
armamento. Tanto o 
contexto intelectual 
(emergência dos Estudos 
da Paz) quanto a história 
(Guerra do Vietnã) 
criavam condições de 
incentivo a críticas 
diversas aos Estudos 
Estratégicos. Nesse 
contexto, Bull achou 
conveniente mapear 
algumas dessas críticas e 
apresentar seu ponto de 
vista sobre elas. [2] Ao 
mesmo tempo, o texto 
de Bull se apresentava 
como uma defesa do 
campo dos Estudos Estratégicos, analisando o 
estado da arte (principalmente metodológico) à 
época. 

Nesse sentido, vale a pena voltar a 
atenção para esse texto, tendo em vista as 
condições da época em que foi escrito, sendo 
ele uma das análises básicas que contribuíram 
para a constituição recortada do campo, 
conforme se verificou posteriormente. Com 

efeito, o autor começa por uma definição de 
estratégia que já reconhece a pluralidade de 
visões existentes no campo. Em termos gerais, 
estratégia é a escolha de meios para 
determinados fins. Do ponto de vista militar, a 
estratégia consiste na arte ou na ciência da 
exploração da força militar para a obtenção de 
fins políticos. [3] Feitas essas definições, Bull 
parte de três perguntas básicas: o que 

caracteriza o novo estilo de 
análise estratégica? O que 
levou as críticas a serem 
analisadas? Quais dessas 
críticas são substanciais? 

 
I 

 
O primeiro 

questionamento é 
respondido através de um 
contraste entre os Estudos 
Estratégicos na época e no 
passado. Essa comparação 
entre ambos os contextos 
de produção intelectual no 
campo se dava, 
basicamente, em quatro 
fatores. Em primeiro lugar, 
se, por um lado, no 
passado, a condução da 

guerra nas dimensões da tática e da estratégia 
era o objeto enfatizado, por outro, na era 
nuclear, fazia-se coerentemente necessário 
analisar diversas técnicas políticas e de tomada 
de decisão, tais como a deterrência e a 
chantagem. Embora Bull tenha usado uma 
distinção entre estratégia e tática de um lado e 
política de outro, escritos bem anteriores como, 
por exemplo, os de Clausewitz, já consideravam 

aaannnááállliiissseee
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as três dimensões como partes constitutivas da 
teoria da guerra, incluindo-se a decisão ou não 
de se entrar em guerra. Entretanto, Bull 
ressaltou bem a diferença na ênfase da 
dimensão política entre os Estudos Estratégicos 
na sua época e os anteriores, dado o novo 
contexto em que a simples ameaça do uso de 
determinados tipos de armamentos nucleares já 
era bastante complexa. [4] 

Em segundo lugar, o autor constatou que 
o pensamento estratégico havia deixado de ser 
monopolizado pelos 
militares, ao menos nos 
países de produção mais 
relevante na área. Anos 
antes, Brodie havia 
constatado o prejuízo da 
grande ocorrência de 
militares na produção de 
conhecimento estratégico 
no que tange à divisão e 
na qualidade do trabalho. 
Nesse sentido, a 
desmonopolização dos 
Estudos Estratégicos 
pôde ser enxergada 
como benéfica. Os 
militares, como soldados, 
tinham duas dificuldades 
em acrescentar 
contribuições relevantes 
ao campo. A primeira 
delas era a falta de 
tempo de dedicação, dadas suas atividades 
obrigatórias relacionadas diretamente à vida 
militar. A segunda se relacionava ao viés 
antiteórico da profissão, que acabava por levá-
los a um tipo peculiar de posicionamento 
indutivista segundo o qual “a estratégia se 
aprendia fazendo”. Além de bastante discutível 
do ponto de vista epistemológico, em questões 
práticas como, por exemplo, a questão da 
existência de armamentos nucleares, tornava-
se complicado “aprender fazendo”. Afinal, 
quantas guerras nucleares seriam necessárias 
para se aprender a conduzi-las? [5] 

Em terceiro lugar e justamente em função 
desse ponto, os Estudos Estratégicos à época 
em que Bull escrevia seu texto eram 
caracterizados por um alto grau de abstração e 
por uma certa propriedade especulativa. De 
antemão, Bull se adiantou a algumas críticas 
eventuais a esse caráter especulativo, deixando 
claro que os Estudos Estratégicos sempre foram 
marcados por isso em menor ou maior 
proporção, visto que o campo sempre teve que 
lidar com resultados futuros esperados e 

decisões alheias, dentre outros fatores que 
requerem alto grau de abstração analítica. [6] 

Por último, relacionando-se ao terceiro 
ponto, os Estudos Estratégicos haviam se 
desenvolvido de uma maneira tal que os levou a 
uma certa sofisticação e tecnicidade. Isso era 
uma das buscas de Brodie ao sugerir que o 
campo emprestasse da Economia algumas 
ferramentas teóricas. Bull ainda procura 
remeter os Estudos Estratégicos a uma área 
maior. Nesse sentido, o campo estaria 

intrinsecamente ligado ao 
das Relações 
Internacionais. [7]  

 
II 

 
Dois fatores se 

identificam como os 
principais responsáveis 
pelas críticas que foram 
feitas aos Estudos 
Estratégicos no final dos 
anos 60. O primeiro deles é 
de ordem prática. Dizia-se 
que, visto que os militares 
haviam perdido seu poder 
de monopólio sobre o 
campo, os estrategistas 
civis passaram a influenciar 
sobremaneira a política, 
gerando, com isso, 
ressentimentos por parte 

tanto de colegas acadêmicos civis quanto de 
militares. [8] O segundo fator que influenciou 
na emergência de críticas aos Estudos 
Estratégicos é de ordem normativa. Alguns 
teóricos da paz passaram a defender a abolição 
total de qualquer tipo de forças armadas. Não 
havendo a necessidade de forças armadas, 
eliminar-se-ia a necessidade de se estudar o 
uso delas. [9] 

O primeiro fator parece ser uma 
generalização impiedosa do conflito entre civis e 
militares e de acadêmicos entre si. Se, por um 
lado, faz sentido afirmar a existência desses 
conflitos – não só para o campo dos Estudos 
Estratégicos como, também, para outras áreas 
diversas –, por outro, é difícil estabelecer uma 
conexão lógica entre a existência de conflitos de 
cunho pessoal e a necessidade de abolição de 
toda uma área de estudos por causa disso. 
Afinal, avance muito ou pouco do ponto de vista 
do conhecimento, um campo de estudos se 
coloca em função da existência de certos 
problemas, práticos ou intelectuais, que 
fomentam a dedicação dos estudiosos. Nesse 
caso, valeria a pergunta: qual problema se deve 
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abolir: o dos conflitos pessoais entre estudiosos 
de uma área, ou entre eles e membros de 
determinados setores da sociedade; ou o 
problema da segurança em geral, ao qual os 
Estudos Estratégicos se dedicam? Se a posição 
segundo a qual a existência de tais 
ressentimentos desmoraliza esse campo de 
estudos e, por isso, ele deve ser abolido, for 
pressuposta como válida, então, chega-se a um 
impasse: optar por tentar estudar o problema 
geral da segurança e 
manter esses conflitos 
pessoais, ou, então, 
optar por extinguir esses 
conflitos pessoais (sic) e 
deixar de lado a análise 
do problema da 
segurança. 

O segundo fator 
apresenta problemas 
formais em sua 
exposição. Em primeiro 
lugar, não fica clara a 
conexão entre a 
necessidade de se abolir 
o uso das forças armadas 
e a necessidade de se 
abolir o estudo do uso 
das forças armadas. Cabe, ainda, questionar se 
o objeto dos Estudos Estratégicos é somente o 
uso das forças armadas. Em segundo lugar, 
esse fator decorre de uma teoria cujo final de 
cadeia argumentativa leva à conclusão da não-
necessidade de se estudar o objeto dessa 
própria teoria. Em outras palavras, se 
pressupomos que o argumento é verdadeiro, 
então ele é falso. De modo que, se for assim, 
então o segundo fator sequer existe. 

Não obstante, ambos os fatores foram 
identificados como provocadores das críticas ao 
campo dos Estudos Estratégicos, não por 
motivos lógicos, talvez, mas por razões 
históricas diversas. Pode-se mencionar, por 
exemplo, que o ambiente tenso da Guerra Fria e 
a sensação da população em geral de déficit 
democrático em relação aos tomadores de 
decisão influenciados por estrategistas em 
conflitos acadêmicos e pessoais tenha 
provocado protestos legítimos contra essa 
situação como um todo. Pode-se, ainda, nesse 
mesmo sentido, interpretar a emergência dos 
estudos da paz como novidade na área, além de 
terem forte apelo normativo, fazendo coro com 
o contexto histórico geral e, em particular, ao 
contexto dos conflitos intelectuais da época. 
Assim, as críticas aos Estudos Estratégicos 
surgiram mais como retórica do que 

propriamente como debate teórico, se bem que 
elas se deram em ambos os planos. 

 
III 

 
Afinal, quais são essas críticas? Bull expõe 

cinco, comentando-as. Algumas foram por ele 
consideradas pertinentes e outras não. Em 
primeiro lugar, pela própria definição geral de 
estratégia que foi dada (escolha de meios para 

a obtenção de 
determinados fins), o que 
se considerava era que 
tudo o mais deveria ficar 
de fora, inclusive a 
moralidade. Ou seja, 
estrategistas não adotam 
considerações morais. Bull 
responde a esse argumento 
de duas formas. 
Primeiramente, ele 
pressupõe sua validade. 
Depois, afirma o contrário. 
Pressupondo que os 
estrategistas realmente 
não utilizem a moralidade, 
o autor simplesmente 
afirma que restringir os 

cientistas por determinados tabus 
provavelmente não teria levado a todo o 
desenvolvimento da ciência. Afirmando o 
contrário – que estrategistas consideram a 
moral –, Bull indica que “moral” é uma questão 
de ponto de vista entre críticos e esses 
estudiosos dos Estudos Estratégicos. Ambos os 
lados têm argumentos morais. Os primeiros 
colocam em prioridade objetos diversos, e os 
estrategistas, a obtenção dos fins políticos. O 
que há é um choque de visões subjetivas entre 
os estudiosos da estratégia e seus críticos. [10] 
Bull poderia, ainda, afirmar que considerações 
morais mais abrangentes fazem parte da 
divisão do trabalho nos Estudos Estratégicos, 
cabendo à esfera da política. Moral por moral, a 
segurança é um problema que preocupa à 
população em geral e os estrategistas servem 
ao interesse de todos ou, ao menos, da maioria 
das pessoas ao limitarem o exercício da guerra 
com seus esforços. [11] 

A segunda crítica com a qual o autor lida 
trata do contexto pressuposto pelos Estudos 
Estratégicos. Seria negativo pressupor um 
mundo militarizado, ao invés de se considerar 
um mundo desarmado nos estudos. Para Bull, 
há três respostas possíveis a essa afirmação. 
Primeiro, é mais viável considerar o mundo tal 
como ele atualmente se encontra (armado) do 
que fazer o que faziam os teóricos da paz, 
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tecendo considerações sobre um mundo 
imaginário desarmado. Segundo, sempre há a 
possibilidade de usar a força. Quando não há 
mísseis, canhões e metralhadoras, há pedras e 
troncos de árvore para serem utilizados. 
Terceiro, se, por outro lado, a crítica surge em 
um sentido mais frouxo, de simplesmente se 
considerar um mundo no qual há pouco 
emprego de força, isso em si é uma teoria 
estratégica. [12] Bull conclui, portanto, que ou 
essa segunda crítica não faz sentido, ou então o 
crítico que deseje a ela recorrer acaba 
exercendo a atividade do próprio estrategista 
alvo de críticas. [13] 

A terceira e a 
quarta críticas dizem 
respeito à maneira 
através da qual os 
estudiosos da estratégia 
modelam a realidade. 
Afirma-se, eles fabricam 
pressupostos irreais que 
acabam por distorcer a 
realidade política. A isso 
o autor responde que não 
se trata somente de uma 
acusação inerente à 
estratégia. Com efeito, 
Bull não deixa isso claro, 
mas pode-se deduzir: os 
estrategistas respondem 
a alguns desses críticos, 
os teóricos da paz, alegando que faltam no 
estudo desses justamente considerações sobre 
a dimensão política, acusando-os de utopismo. 
Ainda se afirma que os estrategistas são 
pseudocientíficos ao utilizarem o instrumental 
de teoria dos jogos. Isso os leva, segundo os 
críticos, a trabalhar com problemas tipificados, 
sendo que os eventos são mais diversos que a 
tipologia dos jogos; a pressupor uma habilidade 
imensa de cálculo por parte dos jogadores; e a 
assumir objetivos dados e claramente 
perceptíveis. Bull responde que a maior parte 
dos estrategistas recorre, quando muito, à 
teoria dos jogos no papel de ilustrar 
argumentos. [14] Pela natureza das respostas 
desse autor, e por seu engajamento nas 
discussões metodológicas contra os cientificistas 
e colocando-se como expoente do 
tradicionalismo nas Relações Internacionais, o 
que se pode inferir é que o autor julga essas 
críticas pertinentes no caráter mais amplo das 
ciências sociais, mas que elas não se aplicam 
aos estrategistas, visto que a maioria deles 
ainda não se inclinou para a visão cientificista 
no campo de estudo mencionado. [15] 

A última crítica tratada por Hedley Bull é 
análoga a um comentário recorrente sobre os 
economistas: ao anunciarem resultados com o 
potencial de afetar boa parte da população, 
esses cientistas podem causar pânico geral, 
transformando tais notícias em profecias auto-
realizadas. [16] Estrategistas acabam criando 
um mundo em que há sempre ameaças e, além 
disso, não tentam alterar o status quo. Embora, 
por um lado, essa analogia não seja perfeita, 
por outro, deve-se reconhecer o papel 
interveniente do posicionamento dos 
formuladores de políticas, que podem agravar 

ou atenuar bastante esses 
resultados potenciais. [17] 
Concluindo, Bull reitera que 
algumas das críticas aos 
estudiosos de estratégia 
são pertinentes, mas que a 
maioria delas contém 
imprecisões formais ou de 
conteúdo. Mesmo que 
incorram em alguns erros, 
esses estudiosos têm 
servido bem à população 
em geral. Atualmente, com 
a popularidade de slogans 
pacifistas e com a 
emergência de diversos 
estudos semelhantes ao 
espírito geral das 
abordagens dos teóricos da 

paz, críticas semelhantes àquelas abordadas por 
Bull têm tomado lugar na academia novamente. 
Por causa disso, torna-se interessante 
perguntar: podemos aprender com as questões 
debatidas por Bull e com a forma através da 
qual ele tratou esses problemas acadêmicos ou 
temos sempre que ignorar os textos antigos 
porque “o mundo mudou”? Devemos 
“reinventar a roda” nos (velhos) novos debates? 
A resposta a essa dupla pergunta talvez passe 
pela conjectura de que estar atento ao que os 
antigos disseram é um exercício de humildade 
que pode se mostrar lucrativo, quando 
identificamos nas obras escritas por eles as 
respostas a muitos dos grandes 
questionamentos atuais. De fato, a maneira 
como Bull lida com os críticos dos Estudos 
Estratégicos pode ser ela mesma – sem tirar 
nem pôr – apropriada pelos estrategistas de 
hoje em contraposição à boa parte das críticas 
que é mera repetição dos argumentos 
passados. Ao observar discussões como essas, 
se não nos espantamos com a recorrência a 
argumentos velhos, por que repudiar a 
utilização de respostas antigas? 
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Notas 
 
[1] Hedley Bull, A Sociedade Anárquica: um estudo da ordem na 
política mundial (Brasília: UnB, 2002 [1977]); Hedley Bull, The 
Control of the Arms Race (London: The Institute for Strategic 
Studies, 1961). 
[2] Hedley Bull, “Strategic Studies and its critics”, World Politics, 
v.20, n.4, jul. 1968, p.593-605. 
[3] Hedley Bull, idem, p.593; comparar com Carl von Clausewitz, 
Vom Kriege (Berlin: Dümmlers Verlag, 1832), livro II, cap.2. 
[4] Hedley Bull, ibid., p.593-594. 
[5] Bernard Brodie, “Strategy as a science”, World Politics, v.1, n.4 
jul. 1949, p.467-488; Hedley Bull, ibid., p.594. 
[6] Hedley Bull, ibid., p.594-595. 
[7] Hedley Bull, ibid., p.595-596. 
[8] Para uma avaliação histórica do papel dos estrategistas na 
divisão do trabalho com os militares e políticos, cf. Richard K. 
Betts, “Should Strategic Studies survive?”, World Politics, v.50, n.1, 
out. 1997, p.7-33. 
[9] Sobre o posicionamento desse tipo de críticos – os teóricos da 
paz radicais dos anos 60, ver, por exemplo, a exposição breve de 
Terry Terriff et al., Security Studies Today (Oxford: Polity Press, 

1999 p.70-75). 
[10] Hedley Bull, ibid., p.597-598. 
[11] Hedley Bull, ibid., p.598. 
[12] Basta que se leia um texto de algum teórico da paz para ilustrar 
esse ponto. Um texto mais elaborado e atualizado é, por exemplo, 
Johan Galtung, “Transarmament: from offensive do defensive 
defense”, Journal of Peace Research, v.21, n.2, jun. 1984, p.127-
139. 
[13] Hedley Bull, ibid., p.599-600. 
[14] Hedley Bull, ibid., p.601. 
[15] Cf. Hedley Bull, “International theory: the case for a classical 
approach”. In: Klaus Knorr e James Rosenau (ed.), Contending 
Approaches to International Politics (Princeton: Princeton 
University Press, 1969, p.20-38). 
[16] Outro exemplo é o argumento de Wendt sobre a difusão da 
idéia de anarquia no sistema internacional. Cf. Alexander Wendt, 
“Anarchy is what States make of it: the social construction of power 
politics”, International Organization, n.46, p.391-426. 
[17] Hedley Bull, “Strategic Studies and its critics”, p.604-605. 
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EErrwwiinn  PPáádduuaa  XXaavviieerr  
Rio de Janeiro 
  
IInnssttiittuuiiççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ee  mmuuddaannççaa  
OO  ccaassoo  ddaa  OOTTAANN  nnoo  PPóóss--GGuueerrrraa  FFrriiaa  

 
 
O fim da Guerra Fria, acompanhado 

pelo colapso da União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), engendrou 
mudanças fundamentais na política 
internacional. Novos Estados surgiram, 
conflitos que pareciam "congelados" 
emergiram, instituições internacionais 
deixaram de existir, outras foram criadas. 
Regimes socialistas em 
muitos Estados entraram 
em colapso, permitindo 
que alguns analistas 
caracterizassem o 
período como marcado 
pelo "fim da história".  

Fato é que a 
articulação dos dois 
blocos antagônicos da 
Guerra Fria, organizados 
em torno de instituições 
internacionais, quais 
sejam, a Organização do 
Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN) e o Pacto 
de Varsóvia, passou a ser 
questionada já sob o 
manto das mudanças de 
política doméstica e 
internacional promovidas por Mikhail 
Gorbatchev a partir de 1985. [1] A partir das 
revoluções na Europa centro-oriental e a 
queda do Muro de Berlim, muitos analistas, 
especialmente os realistas políticos e neo-
realistas, previram o fim das duas alianças 
militares. 

Conforme o previsto, o Pacto de 
Varsóvia veio a se extinguir no início da 
década de 90. Por outro lado, a OTAN 

persistiu e se tornou, talvez, a instituição 
contemporânea dominante na área de 
segurança. [2] Se sua continuidade, vigor 
político e recursos são notáveis no mundo 
pós-Guerra Fria, eles representam um desafio 
igualmente importante às teorias de Relações 
Internacionais, e a algumas correntes em 
especial. 

Este sucinto artigo 
é uma breve exploração 
de algumas explicações 
alternativas para a 
continuidade e, ao 
mesmo tempo, 
transformação da Aliança 
Atlântica (OTAN) após o 
ocaso da bipolaridade. Ao 
passo que em 
contraposição à 
continuidade da OTAN o 
fim do Pacto de Varsóvia 
se torna uma questão de 
pesquisa interessante, 
ele não será explorado 
ou analisado neste 
trabalho. 

O presente artigo 
se divide em duas 

seções. A primeira consiste de uma 
exploração de algumas correntes teóricas 
relevantes, racionalistas e construtivistas, 
para o entendimento do funcionamento de 
instituições internacionais de segurança, 
chamando-se a atenção para os seus 
principais argumentos teóricos, bem como 
para os seus fundamentos e problemas 
epistemológico-metodológicos. A seção 
apresenta a conclusão que as teorias 

aaannnááállliiissseee
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construtivistas, por enfocarem idéias e 
identidades, bem como por endogeneizarem o 
processo de construção de interesses dos 
agentes sociais, são mais aptas a fornecer 
entendimentos mais ricos e coerentes da vida 
social, particularmente em situações de 
mudança. 

A segunda seção é uma tentativa 
ilustrativa de análise da persistência da OTAN 
após o fim da Guerra Fria, a partir da 
contraposição das correntes teóricas 
elencadas na seção anterior. A conclusão da 
seção, e do artigo, é a de que as teorias 
institucionalistas e construtivistas têm mais a 
dizer sobre a continuidade e adaptação da 
OTAN no mundo pós-bipolar do que as 
realistas, sendo que as construtivistas 
possuem a grande vantagem de 
problematizar e explicar o processo de 
formação de interesses dos atores sociais, os 
quais são formados a partir de idéias desses 
atores sobre o que eles são ou devem ser. 
Essas teorias, ademais, permitem lançar luz 
sobre algumas ações da OTAN, como a 
intervenção no Kosovo e a decisão pelo 
alargamento, que apresentam certas 
dificuldades para outras correntes teóricas. 

 
Instituições 
Internacionais e 
Segurança: Algumas 
Teorias 

 
O debate sobre 

instituições internacionais 
dentro da disciplina de 
Relações Internacionais 
ganhou novo fôlego com 
o fim da Guerra Fria. Mas 
mesmo antes, o debate 
neorealista-neoliberal 
(institucionalista) da 
década de 80 trouxe para 
o centro das atenções 
dos profissionais da área a querela da 
existência ou ausência de impacto 
independente das instituições internacionais 
sobre resultados de processos de interação.  

O debate versou, essencialmente, sobre 
as possibilidades de cooperação entre Estados 
na anarquia e o papel das instituições 
internacionais na facilitação dessa 
cooperação. Os neoliberais institucionalistas 
são críticos da visão, rearticulada sobre novas 
bases por Kenneth Waltz, de que as relações 
entre Estados em um sistema internacional 
anárquico, ou seja, carente de um governo ou 
autoridade central comum, são 

fundamentalmente um interminável conflito 
por segurança e poder. Isso decorre do fato 
de que para obterem segurança 
(sobreviverem), e também para atingirem 
seus outros objetivos, os Estados só podem 
depender de si mesmos. Quanto mais 
independentes/autônomos e autárquicos, em 
melhor situação estarão os Estados.  

Os neoliberais, apesar de concordarem 
com a assertiva de que o sistema 
internacional é anárquico – desprovido de um 
governo comum – e que os Estados são 
atores auto-interessados (fundamentalmente 
preocupados com sua própria satisfação ou 
utilidade) e racionais, ou seja, que escolhem 
estrategicamente seus cursos de ação a partir 
de cálculos de custos e benefícios, discordam 
dos realistas relativamente aos efeitos da 
anarquia. 

Para os neoliberais, a anarquia não 
determina o teor ou a qualidade das 
interações entre os Estados. Dentro do 
mesmo sistema anárquico, pode haver 
cooperação ou conflito, o que vai depender do 
nível de convergência (ou divergência) dos 
interesses dos Estados em questão, bem 
como de seu histórico de interação, das 

expectativas que nutrem 
em relação uns aos 
outros, dentre outros 
fatores. Robert Axelrod e 
Robert Keohane 
expressam tal idéia da 
seguinte forma: “A 
anarquia, definida como 
ausência de governo 
comum, permanece 
constante; mas o grau 
pelo qual as interações 
são estruturadas, e os 
meios através dos quais 
elas são estruturadas, 
variam”. [3] 

Os neoliberais 
recorrem especialmente à teoria dos jogos, ou 
seja, dos contextos específicos de interação 
estratégica, com incentivos e custos de ação 
pré-determinados, para analisar situações 
distintas de interação, bem como suas 
probabilidades de cooperação e conflito. Os 
contextos de interação são uma tipologia de 
diferentes tipos de estruturas de jogos 
(interação estratégica), marcados por 
estruturas de problemas e de retornos (payoff 
structures) distintas. Jogos como "dilema do 
prisioneiro", "chicken" e "stag hunt" são 
marcados por diferentes situações, estas 
definidas por diferentes tipos de problemas, 

 
 
 

“Para os neoliberais, a anarquia 
não determina o teor ou a 

qualidade das interações entre os 
Estados. Dentro do mesmo sistema 
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ou conflito” 
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níveis de informação disponível, e incentivos 
para a cooperação e a trapaça (cheating). 

A tipologia ou as distintas estruturas de 
interação estratégica são todas compatíveis 
com o mesmo princípio ordenador sistêmico, 
a anarquia, que não quer dizer caos ou 
desordem, mas apenas ausência de um 
governo internacional.  

O que foi exposto acima permite que os 
neoliberais afirmem que a anarquia sistêmica 
ajuda a constituir atores estatais auto-
interessados e racionais, mas não que ela 
gere uma predominância de interações 
conflitivas relativamente às cooperativas. Em 
outras palavras, dizer que a anarquia é causa 
eficiente/geradora (e não apenas permissiva) 
do conflito entre Estados constitui, para os 
institucionalistas, uma afirmação non 
sequitur, ou seja, que não pode ser 
diretamente deduzida da 
anarquia. 

As instituições 
internacionais, para os 
neoliberais, são 
instrumentos fundamentais 
para que os Estados 
mitiguem os problemas 
característicos das 
diferentes estruturas de 
ação estratégica, 
facilitando, assim, a 
ocorrência da cooperação e 
elevando os custos 
potenciais da trapaça. Isso 
é possível devido ao fato 
de que as instituições 
podem reduzir as 
incertezas dos Estados em 
relação aos outros através da provisão de 
informações confiáveis, através da reiteração 
ou repetição da interação, o que pode 
transformar expectativas e gerar altos custos 
de saída (do processo cooperativo), através 
da ampliação da sombra do futuro, ou seja, 
das expectativas sobre ganhos futuros e 
custos futuros de defecção no presente etc. 

Esse debate, aqui esquemática e 
sucintamente apresentado, se desenvolveu 
para abarcar questões de segurança. Nessa 
área, as instituições internacionais 
fundamentais são as chamadas alianças. Os 
realistas, em primeiro lugar, teceram boa 
parte de suas análises sobre alianças a partir 
do trabalho de Waltz. Segundo Waltz, a 
existência de Estados em um sistema 
internacional anárquico produz uma dinâmica 
que os leva a buscar primariamente sua 
própria sobrevivência, a qual só pode ser 

garantida com suas próprias capacidades 
materiais. As capacidades materiais de um 
Estado podem sempre ser usadas para 
subjugar outros Estados. Tal situação gera 
uma dinâmica internacional que Waltz 
denomina de equilíbrio de poder. Como o 
poder e as capacidades dos outros Estados 
são sempre potencialmente ameaçadores, os 
Estados buscam se equilibrar, emulando as 
capacidades dos outros. Isso é o que prevê o 
que Waltz chama de "a teoria por excelência 
da política internacional", ou a teoria do 
equilíbrio de poder. 

Tal processo de emulação, segundo 
Waltz, [4] se dá em dois níveis: o 
balanceamento interno – a busca do 
incremento das capacidades internas do 
Estado; e o balanceamento externo, através 
da formação de alianças. Alianças são aqui 

entendidas como 
coalizões de Estados 
que conjugam os seus 
recursos para fazer 
frente à ameaça de um 
Estado ou grupo de 
Estados mais forte, 
dissuadindo-o de tomar 
a ofensiva. 

Uma inovação e 
crítica realista a essa 
teoria foi a elaboração 
da teoria das alianças 
feita por Stephen Walt. 
Em seu estudo, Walt 
argumenta que os 
Estados não 

balanceiam 
simplesmente contra 

concentrações de poder, mas eminentemente 
contra ameaças, formando alianças para 
combatê-las. Ele denomina sua teoria de 
“balance of threat”, ou seja, equilíbrio de 
ameaças, em contraposição à teoria do 
equilíbrio de poder de Waltz. Segundo Walt, 
as ameaças possuem diferentes fontes, 
dentre as quais ele destaca poder agregado, 
proximidade geográfica, poder ofensivo e 
intenções agressivas. [5] Walt supera o 
materialismo extremo da formulação 
waltziana, incluindo fatores como percepções 
e ideologias dentro da equação que permite o 
entendimento da formação das alianças. [6] 

Se o livro de Walt é sobre formação de 
alianças, ele sem dúvida possui expectativas 
sobre o seu fim, o qual é previsto com o 
desaparecimento das ameaças que as 
produziram. [7] O mesmo se pode dizer da 
teoria de Waltz, sendo que ‘ameaça’ em Walt 

 
 
 

“Walt argumenta que os Estados 
não balanceiam simplesmente 
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pode ser substituída por ‘concentração de 
poder’ (capacidades) em um Estado ou grupo 
desses. 

Os institucionalistas, por sua vez, não 
parecem possuir uma teoria independente, ou 
seja, distinta, de formação de alianças em 
relação aos realistas. No entanto, o próprio 
Walt incorpora a noção de cooperação e 
comprometimento em sua definição de 
aliança, além de outros fatores como 
percepções de intenções etc., o que o 
distancia da formulação de Waltz e o 
aproxima, em alguma medida, dos 
institucionalistas. Esses, contudo, 
desenvolveram um esforço particular de 
teorização sobre permanência e adaptação de 
instituições de segurança no pós-Guerra Fria 
a partir de análises do caso da sobrevivência 
da OTAN. A institucionalista Celeste Wallander 
se destaca nesse empreendimento. 

Wallander criou 
hipóteses para explicar a 
continuidade e 
adaptação, para os 
realistas inesperada, da 
OTAN após o fim da 
URSS. Se para os 
realistas alianças não 
possuem propósitos além 
da dissuasão e defesa, 
quando ameaças 
desaparecem, as alianças 
perdem sua utilidade e 
desaparecem (ou pelo 
menos deveriam 
desaparecer). [8] Para 
Wallander, as alianças, 
como instituições, cumprem funções além da 
defesa e dissuasão, como redução de 
instabilidade, incerteza, bem como o 
gerenciamento das relações entre os aliados. 
[9] 

Além disso, instituições permanecem 
não somente porque seus custos de criação e 
os de saída são elevados, mas quando seus 
ativos (normas, regras e procedimentos) 
podem vir a ser úteis para atender os 
interesses dos membros no novo ambiente 
internacional. A elaboração do modelo é feita 
na seção seguinte, mas vale destacar a sua 
diferenciação entre situações de ameaça e 
situações de risco. Para a autora, um Estado 
representa uma ameaça “when it has the 
intention and capability to attack or invade 
another or to coerce another state to adopt 
policies contrary to national interests”. [10] 
Essa definição é um avanço em relação àquela 
de Walt na medida em que vincula, 

necessariamente, uma ameaça à conjugação 
de posse de capacidades e intenções 
ofensivas por um Estado. Muitas vezes, 
Estados deixaram de incrementar capacidades 
ou formar alianças contra outros que eram 
considerados amigos. 

Situações de risco, por sua vez, 
envolvem problemas qualitativamente 
distintos, como instabilidade gerada por 
conflitos em países vizinhos, migrações e 
movimentos de refugiados, crises 
humanitárias etc. O fundamental é que, 
segundo Wallander, ameaças requerem 
estratégias específicas de combate voltadas 
para a defesa e dissuasão, ou seja, contra-
ameaças. Riscos, por sua vez, requerem 
estratégias voltadas para o combate da 
instabilidade e desconfiança, como mediação, 
prevenção de conflitos (integração e 
engajamento), intervenções militares 

cooperativas, como 
operações de 
manutenção da paz etc. 
[11] No caso da OTAN, a 
organização permitiu não 
somente a dissuasão dos 
soviéticos, como também 
o gerenciamento das 
relações dos aliados 
entre si e especialmente 
com a Alemanha. Uma 
instituição de segurança 
que, como a OTAN, 
cumpre funções além 
daquelas de defesa 
ligadas a ameaças tem 
mais chances de 

sobreviver após o seu declínio ou 
desaparecimento. 

Uma terceira alternativa teórica, 
crescentemente explorada para o estudo das 
instituições internacionais, incluindo as de 
segurança, é o construtivismo. As abordagens 
construtivistas consideram que os agentes 
sociais e as estruturas sociais que eles 
produzem se afetam mutuamente. O mundo 
social é visto como sendo composto por 
práticas e instituições sociais, as quais são 
construídas e reproduzidas no tempo por 
agentes pelo menos parcialmente moldados 
pelo ambiente social em que existem. A 
interação dos agentes produz estruturas de 
entendimentos intersubjetivamente 
compartilhados a partir dos quais tais atores 
geram concepções sobre Self (identidades) e 
Outro. [12] A partir de tais definições de si e 
do mundo ao redor, os atores sociais 
produzem os seus interesses, ou seja, as 
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idéias sobre como atender necessidades, 
sejam elas materiais, sejam elas imateriais 
(relacionadas a identidades). 

Autores construtivistas têm 
crescentemente produzido estudos sobre 
instituições internacionais. Essas são 
geralmente concebidas por eles como arenas 
de interação social em que os Estados podem 
vir a transformar suas identidades e, 
portanto, os seus interesses. [13] Outros 
autores consideram instituições internacionais 
como loci privilegiados da articulação de 
identidades coletivas que se sobrepõem e 
modificam as identidades, bem como os 
interesses, nacionais dos Estados. [14] 

As teorias construtivistas vêm para 
suprir lacunas e falhas importantes das 
teorias racionalistas. Se considerarmos que os 
interesses, e portanto ações, dos Estados são 
derivados da estrutura 
material e posição que 
nela ocupam, então 
caberiam as perguntas: 
por que Estados 
similarmente 
posicionados no sistema 
por vezes se comportam 
de formas tão diferentes? 
Por que, em uma mesma 
situação ou contexto 
estratégico, Estados 
mudam seus cursos de 
ação? Por que atores 
sociais, mesmo Estados, 
percebem terceiros 
atores como ameaças e 
outros não? 

Respostas a essas 
perguntas excedem a 
capacidade explicativa das teorias 
racionalistas de Relações Internacionais, uma 
vez que elas supõem que os interesses dos 
agentes sociais são fixos, ou pelo menos 
exógenos aos modelos analíticos. Como todo 
espaço social é povoado por agentes sociais e 
pelas estruturas de idéias que eles 
compartilham, havemos de nos remeter a tais 
estruturas para compreendermos as escolhas 
e ações dos atores sociais.  

Particularmente, quando pensamos em 
alianças internacionais, os construtivistas nos 
chamariam a atenção para a relação entre 
identidade e ameaça, [15] ou seja, que as 
idéias dos atores sociais são fundamentais 
para formar suas percepções ou definições 
sobre o mundo que os cerca, e em particular 
sobre o que consideram ameaçador. Se os 
racionalistas aceitam que os fatos ou fatores 

materiais falam por si mesmos, ou seja, que 
transmitem seus significados intrínsecos às 
mentes dos seus observadores, por outro lado 
argumentam muitas vezes que os agentes 
sociais, especialmente os do Estado, podem 
incorrer em erros de cálculo e percepção. Mas 
tal adendo é tão-somente uma capitulação 
para a argumentação de que, efetivamente, 
os agentes sociais agem de acordo com suas 
definições (idéias) sobre si mesmos e do seu 
ambiente social. [16] 

A próxima seção deste artigo inclui uma 
breve exploração da continuidade da Aliança 
Atlântica no pós-Guerra Fria a partir de 
teorias inseridas nas correntes tratadas 
acima. A seção é concluída com a 
argumentação de que as teorias que não 
problematizam a formação de interesses dos 
agentes sociais (Estados) e que não permitem 

a inclusão de fatores 
ideacionais em seus 
modelos, dificilmente 
conseguem explicar 

satisfatoriamente 
mudanças de 
comportamento, seja 
dentro de uma mesma 
configuração do 
ambiente social, seja 
após uma reconfiguração 
significativa de sua 
estrutura. 
 
A Reprodução da 
OTAN no Pós-Guerra 
Fria: Elementos 
Analíticos e Avaliações 

 
A OTAN foi criada 

em abril de 1949, com a assinatura do 
Tratado de Washington, para impedir um 
ataque soviético à Europa ocidental ou para 
defendê-la caso a dissuasão fracassasse. [17] 
Com a dissolução do Pacto de Varsóvia no 
início da década de 90, bem como a implosão 
da URSS em dezembro de 1991, analistas 
internacionais afeitos às teorias de equilíbrio 
de poder e de ameaças logo predisseram o 
desaparecimento da Aliança Atlântica. No 
entanto, como todos nós sabemos, ela 
continua a existir, mesmo uma década e meia 
após o fim da Guerra Fria. 

O que nos permite explicar e entender 
tal notável continuidade? Afinal, se a ameaça 
que a precipitou se foi, por que a OTAN 
continua a existir? Perguntemos, então, e 
analisemos a questão a partir de cada uma 
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das perspectivas teóricas de que tratamos 
acima. Comecemos, então, com os realistas. 

Os realistas aos quais nos referimos 
anteriormente, ou seja, os partidários das 
teorias de equilíbrio de poder ou de ameaças, 
dificilmente teriam uma resposta satisfatória 
para a questão. Talvez, para esses autores, 
caberia uma outra questão: a OTAN, como 
instituição internacional, é relevante? Ela foi 
relevante, de alguma forma, durante a Guerra 
Fria? Essas perguntas são interessantes na 
medida em que muitos acadêmicos de 
orientação realista concordam com a 
avaliação de John Mearsheimer de que as 
instituições internacionais são meramente 
epifenômenos internacionais, e que, quando 
existem, meramente 
refletem a distribuição de 
poder entre seus membros. 
[18] Se elas não produzem 
efeitos independentes 
daqueles que seus 
membros individualmente 
produziriam, como afirma 
Mearsheimer, por que a 
OTAN foi criada? Por que 
Estados despenderam 
recursos para criar uma 
instituição que não seria 
capaz de produzir efeito 
distinto daquele que os 
membros individualmente 
poderiam gerar? Se as 
idéias que fundamentavam 
o sistema soviético não 
eram importantes, mas 
tão-somente os seus 
recursos de poder, então por que o desenho 
institucional da OTAN foi, desde o princípio, 
marcado por regras e procedimentos que 
enfatizam idéias como democracia, controle 
civil das forças armadas, transparência etc.? 
[19] 

Algumas respostas podem ser 
fornecidas pelo arcabouço institucionalista de 
autores como a já mencionada Celeste 
Wallander. Em primeiro lugar, a tese central 
da autora é a de que a OTAN permitiu aos 
seus membros desenvolver ativos tanto 
gerais, não diretamente ligados à ameaça 
soviética, como específicos, e de que ativos 
específicos voltados para se lidar com a 
ameaça foram abandonados e outros, 
voltados combater os novos riscos 
dominantes e mais difusos do novo ambiente 
internacional, foram desenvolvidos. 

Em seu primeiro ano de existência, 
particularmente após a guerra da Coréia, a 

OTAN criou comitês, além de um staff civil 
integrado com o militar, bem como o posto de 
Secretário-Geral. O Conselho do Atlântico 
Norte (CAN) foi a única estrutura institucional 
da OTAN estabelecida pelo Tratado de 
Washington. [20] Ele é a instância decisória 
máxima da organização, que decide por 
consenso. Essas estruturas compõem ativos 
gerais da OTAN que permitem a troca de 
informações entre os membros, bem como a 
realização do processo decisório.  

No pós-Guerra Fria, essas instituições 
foram mantidas e acompanhadas pela criação 
de outras específicas voltadas para o 
gerenciamento dos riscos como instabilidade e 
desconfiança, como, por exemplo, o Conselho 

de Cooperação do 
Atlântico Norte (CCAN), 
criado para incluir e 
permitir consultas com 
ex-membros do Pacto 
de Varsóvia, o 
programa Parceria Pela 
Paz, que permite que 

não-membros 
participem de 
exercícios militares 

multinacionais 
conjuntos da 
organização etc. Essas 
instituições permitem 
integrar parceiros na 
OTAN, bem como o 
treinamento de suas 
forças para operações 

multinacionais, 
favorecendo princípios 

gerais como a interoperabilidade, a 
transparência entre membros e parceiros, o 
do controle democrático civil das forças 
armadas etc.  

Em contrapartida, os ativos diretamente 
vinculados à ameaça soviética, como a 
estratégia nuclear da organização, o 
desdobramento avançado (forward 
deployment) de forças nas ‘linhas de frente’, 
especialmente na Alemanha, foram 
abandonados. O número e a prontidão das 
forças da OTAN foram amplamente reduzidos 
na Europa, sendo que duas outras categorias 
de forças da organização passaram a compor 
a sua estratégia militar fundamental: além 
das tradicionais Forças Principais de Defesa, 
Forças de Reação Rápida e Imediata e Forças 
de Incremento (Augmentation). [21] 

Esses dados demonstram que, conforme 
a hipótese de Wallander, a OTAN se adaptou a 
partir de seus ativos gerais para lidar com os 
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novos riscos para seus membros, criando 
outros ativos específicos como o CCAN, o 
programa Parceria Pela Paz etc., além de ter 
abandonado alguns de seus ativos específicos 
voltados para o enfrentamento da ameaça 
soviética. Ademais, através da incorporação 
de parceiros, a OTAN desenvolve seu papel de 
organização de gerenciamento de segurança, 
permitindo consultas, exercícios militares 
conjuntos, e buscando influenciar a 
construção das estruturas políticas e militares 
domésticas daqueles, como feito com a 
Alemanha durante e mesmo após a Guerra 
Fria.  

Tal fato chama a atenção para a 
estrutura de valores 
ocidentais e 
democráticos que 
fundamentam e que são 
"ensinados" pela 
organização a seus novos 
membros e parceiros. 
Alguns autores 
construtivistas chamam a 
atenção para uma 
rearticulação da narrativa 
de identidade que 
fundamenta a existência 
da OTAN no pós-Guerra 
Fria. [22] Michael 
Williams e Iver Neumann 
argumentam que 
organizações “provide a locus for the 
accreditation of authoritative identities and for 
the articulation of claims”. [23] 

No caso da OTAN, o fim da Guerra Fria 
lhe opôs um Outro, exterior à sua identidade, 
que não era a Rússia ou a Europa centro-
oriental, mas a ameaça representada pelo 
próprio passado violento de seus membros. 
[24] Isso permitiu à Aliança rearticular as 
suas bases não em torno do contraponto a 
uma nova ameaça e não como organização 
eminentemente militar, mas como 
organização que expressa e protege a cultura 
e os valores da civilização ocidental 
representada pelos seus membros, o que, por 
sua vez, permite o argumento de que ela não 
está ultrapassada, e não necessita de 
mudanças radicais. [25] 

A rearticulação da narrativa sobre a 
OTAN está manifesta em suas novas 
doutrinas estratégicas e em seus novos 
empreendimentos, como o processo de 
alargamento ou a intervenção no Kosovo, os 
quais geraram tensões não negligenciáveis 
com a Rússia. A própria idéia dessa nova 

identidade – narrativamente rearticulada – da 
Aliança como organização civilizacional que 
expressa a busca por segurança dos valores e 
instituições democráticos dos aliados é 
fundamental para se entender esses novos 
empreendimentos, e mesmo a reação da 
Rússia a eles. 

O processo de alargamento é 
interpretado pelos seus promotores na OTAN 
como uma expansão da civilização (dos 
valores e da cultura democrática) na Europa, 
a qual – conforme as alternativas por eles 
construídas – só pode ser oposta por países 
não-democráticos (imperialistas) que ainda 
busquem interferir nas políticas domésticas de 

seus vizinhos. Essa é 
uma estratégia de uso do 
poder simbólico para 
formular uma 
problemática de modo 
que países como a Rússia 
tenham poucas 
alternativas de resposta. 
[26] 

Essa estratégia tem 
impactos sobre as 
reações russas ao 
alargamento, as quais, 
ao fim e ao cabo, têm 
sido de aceitação. 
Conforme demonstram 
Williams e Neumann, há 

narrativas internas à Rússia sobre sua própria 
identidade e seus interesses, dentre as quais 
eles destacam a comunista-nacionalista, a 
qual refuta certas características ocidentais e 
suas pressões sobre a Rússia; a 
ocidentalizante, manifestada, também, por 
Gorbatchev no seu "Novo Pensamento", 
argumentando que a Rússia é parte da 
história e cultura do Ocidente; e a do 
interesse nacional, a qual, segundo os 
autores, visa a resolver a indefinição da 
política externa russa na ausência de uma 
visão compartilhada sobre a identidade do 
país. [27] A formulação da problemática pela 
OTAN dificulta, mas não elimina a 
possibilidade da emergência de certas 
narrativas e visões sobre a Rússia que 
permitem a articulação de uma oposição ao 
Ocidente. Essa dimensão relevante da relação 
OTAN-Rússia dificilmente pode ser 
compreendida pelas teorias convencionais que 
não problematizam a construção de 
interesses, cursos de ação e resultados 
internacionais a partir de idéias e identidades. 
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A questão do Kosovo, de outro lado, 
também apresenta desafios à compreensão 
das teorias tradicionais. Se, por um lado, 
como afirmam alguns realistas ofensivos, [28] 
o novo status hegemônico dos Estados Unidos 
o leva a expandir seus interesses pela Europa, 
o que lhes permitiria explicar a continuidade e 
a expansão mesma da OTAN, em momento 
algum eles fornecem qualquer explicação ou 
elaboração do porquê (e 
como) desse fenômeno de 
transformação dos 
interesses. Christopher 
Layne, em seu capítulo 
publicado no livro de 
Carpenter (2001), apesar 
de argumentar que a 
melhor explicação para a 
continuidade da OTAN é 
fornecida pelo realismo 
ofensivo, no fim de seu 
texto termina por 
argumentar – contra os 
realistas ofensivos – que a 
OTAN está fadada ao 
desaparecimento em um 
futuro não tão longínquo, e 
isso devido à ausência do 
fator aglutinador dos 
aliados, e que lhes permitia 
superar diferenças de 
interesses, que era a 
ameaça soviética. [29] 

Tal explicação altamente indeterminada 
não elucida, ademais, a intervenção do 
Kosovo promovida pela Aliança, por exemplo. 
Autores realistas afirmam que ela foi um 
“fracasso perfeito” [30] por ter gerado 
perigosas tensões com Rússia e China, por 
não ter protegido os kosovares dos sérvios 
devido ao caráter eminentemente aéreo dos 
ataques, por ter fomentado um 
recrudescimento do tratamento dos kosovares 
pelos sérvios após o início da operação etc. 
[31] As melhores explicações para a decisão 
de guerrear contra os sérvios em nome dos 
kovovares são aquelas voltadas para a 
formulação das ações de Milosevic como 
ameaças aos valores e à identidade do 
Ocidente, bem como para o fato de que a 
intervenção foi uma forma de fixar as novas 
narrativas sobre identidade e funções da 
OTAN no pós-Guerra Fria, as quais escapam 
ao alcance das teorias racionalistas. 

 
 
 
 

Conclusão 
 
A tentativa de exploração da 

continuidade da OTAN no pós-Guerra Fria a 
partir de elementos teórico-explicativos 
oriundos de correntes interpretativas distintas 
nos demonstrou que tal continuidade, e 
mesmo os principais empreendimentos da 
OTAN nesse período, são dificilmente 

explicáveis de forma 
mais completa e 
coerente pelas teorias 
racionalistas, as quais 
não problematizam os 
processos – endógenos 
às interações 
internacionais – de 
formação e mudanças 
de interesses dos 
atores sociais. Ao 
deixarem de fora de 
seus modelos fatores 
como idéias, elas pouco 
podem fazer para 
elucidar as relações 
entre os agentes 
sociais e entre eles e 
seus ambientes sociais. 

Se, por um lado, 
os realistas – tanto 
ofensivos quanto 
defensivos – têm 

grandes dificuldades em explicar, de forma 
mais densa e coerente, a continuidade da 
Aliança Atlântica, bem como seus principais 
empreendimentos, na década de 90 e mesmo 
além, os institucionalistas avançaram em 
relação a eles na tentativa de compreender 
persistência e adaptação institucional após 
situações de grande mudança. 

No entanto, sem o recurso às idéias, a 
tentativa de compreendermos ação social e 
mudanças em seus padrões a partir da idéia 
de interesses fica prejudicada. [32] O caso da 
OTAN mostra que a construção de uma 
narrativa e de uma identidade coletiva entre 
seus membros, a qual tem sido pelo menos 
parcialmente aceita internacionalmente, nos 
permite entender de forma mais profunda e 
consistente a sua continuidade no pós-Guerra 
Fria, além de seus principais 
empreendimentos, e suas relações com atores 
internacionais relevantes, como a Rússia, 
antigo inimigo e objeto justificador de sua 
existência. 
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RReennaatthhoo  CCoossttaa  
São Paulo

  
OO  qquuee  aaccoonntteecceerráá  àà  CCaassaa  AAlluuííttaa  ddooss  AAssssaadd??    
UUmmaa  ppoossssíívveell  ooppççããoo  ddee  ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa  ppaarraa  oo  
ggoovveerrnnoo  ssíírriioo  nnoo  ppeerrííooddoo  ppóóss--rreettiirraaddaa  ddoo  LLííbbaannoo  
  

Os problemas que o governo sírio vêm 
tendo, no tocante a sua política externa, 
agravaram-se consideravelmente após 11 de 
setembro de 2001. Não que possam ser 
estabelecidas ligações diretas entre a 
organização Al-Qaeda e o governo de Bashar 
al-Assad, homem forte da 
Síria, que herdou a 
presidência de seu pai, 
Hafez al-Assad em 2000. 
Contudo, devido à 
existência de indícios de 
que a Síria tenha sido 
patrocinadora de 
organizações terroristas – 
mais precisamente o 
Hezbollah, além de ter 
mantido ligações próximas 
com o ex-ditador do 
Iraque, Saddam Hussein, e 
o rei da Jordânia, Hussein 
– ela se tornou uma séria 
candidata, segundo o 
presidente estadunidense 
George W. Bush, a ocupar 
a lista dos países que 
fariam parte de um 
suposto “eixo do mal” 
(juntamente com Irã, Iraque e Coréia do 
Norte). 

A Síria, desde sua independência, em 
1945 – quando teve fim o mandato francês –, 
sempre demonstrou grande importância no 
panorama político do Oriente Médio. Mesmo 
antes da independência, já defendia o pan-
arabismo como uma saída para a forte 
interferência ocidental sobre os países árabes. 
Como resultado dessa liderança, acabou 

tornando-se um estorvo para as potências do 
Ocidente – primeiramente França e Grã-
Bretanha e, depois, os Estados Unidos, haja 
vista terem despontado como superpotências 
ao final da Segunda Guerra Mundial. 

No período de transição – de país 
tutelado para 
independente –, o 
governo sírio acabou 
por assumir algumas 
posições que iriam 
repercutir no 
transcorrer de sua 
História, e ainda 
perduram nos dias de 
hoje. O primeiro ponto, 
de grande relevância, 
diz respeito à postura 
da Síria com relação ao 
país vizinho, Líbano. 
Desde os arranjos 
iniciais para 
estabelecer a divisão 
entre Síria e Líbano, no 
final do século XIX, e 
que acabou sendo 
legitimada pela Liga 
das Nações, em 1923, 

o governo sírio sempre se posicionou 
claramente contra. Respaldava sua alegação 
no fato de que, historicamente, descendiam 
de um mesmo povo – cabe a ressalva de que 
a população cristã maronita do Líbano não 
compartilhava do mesmo pensamento; 
declarava-se descendente dos antigos 
fenícios. Também, segundo o governo sírio, a 
divisão territorial que ficou estabelecida 
retirou territórios que eram 

aaannnááállliiissseee

 
 
 

“Desde os arranjos iniciais para 
estabelecer a divisão entre Síria e 
Líbano, no final do século XIX, e 

que acabou sendo legitimada pela 
Liga das Nações, em 1923, o 

governo sírio sempre se 
posicionou claramente contra. 

Respaldava sua alegação no fato 
de que, historicamente, 

descendiam de um mesmo povo” 
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caracteristicamente sírios e concedeu-os, 
indevidamente, ao “Estado Maronita” – como 
a ele se referiam alguns ativistas nacionalistas 
sírios mais exaltados. O resultado foi o 
implemento da economia libanesa, até porque 
eram regiões comercialmente importantes: 
Trípoli, Sidon e Tiro. Em contrapartida, 
ocasionou o enfraquecimento da economia 
síria. 

Um segundo posicionamento político 
que gerou, e ainda gera, tensões na região 
diz respeito à rejeição à criação do Estado de 
Israel. Desde o início das negociações entre a 
Organização Sionista 
Internacional e o governo 
britânico, os sírios 
posicionaram-se contra a 
cessão de territórios na 
Palestina para um 
suposto “Lar Nacional 
Judeu”. A implantação do 
projeto sionista e a 
conseqüente criação do 
Estado de Israel 
resultaram em diversas 
guerras entre Síria e o 
recém-criado país. 

Diante da 
beligerância estabelecida 
no Oriente Médio com a 
criação formal do Estado 
de Israel, em 1948 – 
ocasião em que as tropas 
britânicas deixaram a Palestina, região sob 
seu mandato –, o governo sírio, juntamente 
com Egito e Jordânia, assumiram 
declaradamente a rejeição pelo novo Estado e 
decidiram que a única saída para evitar a 
presença sionista na região seria o 
enfrentamento militar. Os árabes foram 
derrotados nessa ocasião e nas subseqüentes 
(1956, 1967 e 1973). 

No tocante à estratégia adotada pelo 
governo sírio contra o Estado de Israel, há de 
mencionar-se dois aspectos fundamentais que 
o levaram a fazer a opção pela guerra. 
Primeiramente, não se pode abstrair o fato de 
que a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial, o mundo passou a viver sob a 
pressão da Guerra Fria e a polarização de 
forças entre Estados Unidos e União 
Soviética; no caso da Síria, a opção foi pelo 
baluarte do socialismo. E, em segundo lugar, 
mas não menos importante, o arrebatamento 
que o pensamento pan-arabista gerava no 
Oriente Médio. 

Por seu potencial econômico – ligado às 
reservas de petróleo –, o Oriente Médio 

tornou-se uma região fundamentalmente 
importante. Mas não somente por essa 
característica: há de considerar, também, a 
visão política e estratégica reinante – 
Realismo – no período pós-Segunda Guerra, 
segundo a qual a questão geopolítica deveria 
ser observada. Nesse aspecto, o embate das 
grandes potências por aliados na região se 
dava às claras e também através do 
oferecimento de benefícios/barganha. 

Cooptar aliados tornou-se uma 
necessidade urgente das grandes potências e, 
por parte dos Estados Unidos, apresentava-se 

clara a estratégia através 
das Doutrinas Truman e 

Eisenhower. 
Primeiramente contendo 
o comunismo em suas 
fronteiras – com a 
criação de “poderosos 
diques em torno da 
torrente russa”, segundo 
George Kennan, 
consultor do Presidente 
Truman – e, depois, 
assumindo uma postura 
mais ofensiva, 

enfrentando-o 
militarmente. 

 
O Oriente Médio 
alcançou, abruptamente, 
um novo e crítico estágio 

em sua longa e importante história. Nas 
décadas passadas, muitos dos países 
daquela área não foram plenamente 
autogovernados. Outras nações 
exerceram considerável autoridade na 
área e a segurança da região foi 
largamente construída em torno de seu 
poder. Mas, desde a Primeira Guerra 
Mundial, tem havido uma regular 
evolução no caminho do autogoverno e 
independência. Esse desenvolvimento, 
os Estados Unidos têm considerado 
bem-vindo e encorajado. Nosso país 
apóia sem reservas a completa 
soberania e independência de cada 
nação do Oriente Médio. (Doutrina 
Eisenhower, 1957) 
 
A Síria, a partir de 1963, sendo 

governada pelo partido Baa’th, [1] procurou 
estabelecer uma política marcadamente 
socialista (mas não marxista), cujo enfoque 
era dado ao pan-arabismo numa tentativa de 
fazer frente ao domínio do colonizador. Houve 
momentos de estremecimento das relações 

 
 
 

“A Síria, a partir de 1963, sendo 
governada pelo partido Baa’th, 

procurou estabelecer uma 
política marcadamente socialista 
(mas não marxista), cujo enfoque 
era dado ao pan-arabismo numa 

tentativa de fazer frente ao 
domínio do colonizador” 
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com o governo soviético; contudo, suas 
ligações não chegaram a se romper e essa 
estabilidade gerava preocupação aos Estados 
Unidos. 

A habilidade do governo sírio ao 
relacionar-se com os soviéticos 
proporcionava-lhe acesso a equipamentos 
militares de alta tecnologia, que eram 
utilizados ao enfrentar Israel – de forma 
direta e/ou através do fornecimento a 
organizações paramilitares, como a OLP 
(Organização para a Libertação da Palestina) 
–, assim como impedia que os Estados Unidos 
atacassem a Síria 
diretamente, por 
entenderem-na como 
sendo aliada da URSS. 
[2] Uma situação até 
certo ponto cômoda, pois 
lhe dava liberdade de 
ação e amplitude nas 
manobras políticas – 
como no episódio da 
invasão ao Líbano, em 
1976. 

Antes de 
analisarmos a ação síria 
durante a Segunda 
Guerra Civil libanesa, 
faz-se necessário tecer 
algumas considerações 
acerca do panorama 
político árabe, e o que 
significava para a Síria defender o pan-
arabismo, cuja maior liderança foi o 
presidente egípcio Gamal Abdel-Nasser. 

 Nasser, após a Revolução egípcia de 
1952, tornou-se uma figura poderosa e, em 
1954, assumiu a presidência do país. Segundo 
sua proposta, a única maneira de restabelecer 
o poder da nação árabe seria através da união 
contra “as forças ocidentais” e a 
implementação de uma política 
caracteristicamente socialista e secularista, 
fato esse que não agradava às facções mais 
radicais do islã. Como incentivador do projeto 
pan-arabista, Nasser, em 1958, criou a RAU 
(República Árabe Unida), que deveria contar, 
ainda, com Líbano, Jordânia, Iraque, Egito e 
Síria, mas acabou restrita aos dois últimos. 

Se, para Nasser, o pan-arabismo ainda 
não havia alcançado a dimensão que 
pretendia, para o Ocidente, a RAU significava 
um perigo iminente. Tanto que, considerando 
a vitória política alcançada durante a crise do 
Canal de Suez (1956), em que Nasser 
efetivou a nacionalização do canal e acabou 
obtendo – após ser atacado por França, Grã-

Bretanha e Israel – uma vitória moral, [3] a 
qual contou com o respaldo político da 
comunidade internacional; o Ocidente ficou 
ainda mais preocupado com os 
desdobramentos do projeto nasserista. Tanto 
essa preocupação procede que, pouco antes 
da Crise do Canal de Suez, houve a 
interrupção do financiamento para a 
construção da Represa de Assuã – que estava 
sendo construída com capital ocidental –, que 
proporcionaria maior poder ao líder egípcio. 

A RAU durou até 1961, quando já havia 
um choque de interesses no mundo árabe e 

as forças nacionalistas 
falavam mais alto. Na 
Síria, enquanto houve a 
RAU, o partido Baa’th foi 
suprimido, ascendendo 
ao poder em 1963. 
Naquela ocasião, Hafez 
al-Assad pertencia à ala 
militar que também 
galgou ao poder; 
contudo, sua ascensão 
foi gradual, chegando ao 
ápice em 1971, [4] 
quando se tornou 
presidente da Síria – 
apesar de vir 

governando-a 
informalmente anos 
antes. Deve-se ater ao 
fato de que, apesar de a 

Síria assumir uma política com características 
socialistas, a ligação com a União Soviética 
passou por um período de questionamentos, 
também porque muitas das lideranças do 
Baa’th entendiam a ação soviética como uma 
forma de imperialismo. Assim, tornava-se 
flagrante o choque de idéias e ideais no 
partido Baa’th, o que gerava grande 
dificuldade para implementar um projeto 
único de governo. 

 Com vistas nesse fato e no intuito de 
evitar controvérsias com quaisquer 
segmentos sociais que fossem, a opção para 
solucionar as divergências nem sempre foi a 
mais democrática – como exemplo temos o 
que ocorrera em 1982, ou seja, o extermínio 
da Irmandade Muçulmana, que fazia oposição 
ao governo. No cenário de difícil conciliação 
de interesses, cada vez mais a militarização 
do país apontava como uma solução para a 
manutenção no poder do grupo de Assad. 

Sob o governo de Hafez al-Assad, a 
política externa da Síria direcionava suas 
ações para o Líbano e Israel. Com base na 
relação histórica com os libaneses, o 

 
 
 

“A República Árabe Unida durou 
até 1961, quando já havia um 

choque de interesses no mundo 
árabe e as forças nacionalistas 

falavam mais alto. Na Síria, 
enquanto houve a RAU, o partido 
Baa’th foi suprimido, ascendendo 

ao poder em 1963” 
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presidente sírio, cada vez mais, buscava 
maneiras para interferir na política interna do 
país vizinho. Obtinha êxito manipulando as 
minorias no país, ou, mesmo, apoiando os 
palestinos que já viviam em campos de 
refugiados no Líbano. Com relação a Israel, 
havia a clara intenção de evitar que ali 
surgisse uma potência que viesse a fazer 
frente às pretensões sírias de domínio sobre o 
mundo árabe. [5] Israel apresentava-se como 
um grande perigo devido ao apoio que a 
comunidade sionista recebia do mundo 
ocidental. 

Apesar de o nacionalismo suplantar o 
sentimento pan-arabista, o objetivo comum 
de alguns países árabes (Egito e Jordânia) de 
impedir que o Estado de Israel ampliasse seus 
poderes e domínios levou 
à formação de alianças e 
provocou as guerras de 
1967 e 1973. Em ambas, 
os países árabes foram 
derrotados, causando a 
perda territorial e o 
enfraquecimento do 
poder bélico. 

Com a morte de 
Nasser e ascensão ao 
poder de Anwar al-Sadat, 
houve o acirramento da 
luta pelo poder no mundo 
árabe, que também 
contava com a 
participação do ditador 
líbio, Muammar Kadafi. 
Não mais havia uma ação 
conjunta contra os 
inimigos dos árabes – 
mais comumente expresso no Estado de 
Israel – e a desconfiança mútua provocava 
ranhuras nas relações. Contudo, Síria e Egito 
ainda estiveram juntos na guerra do Yom 
Kippur, em 1973. 

A ruptura no mundo árabe se deu com o 
início das negociações de paz entre Egito e 
Israel (Camp David, Estados Unidos). Ali, a 
postura de Sadat foi interpretada como sendo 
a traição aos ideais árabes. Um tratado de 
paz foi assinado em 1979 entre o presidente 
Sadat e o primeiro-ministro israelense 
Menachem Begin, sob o auspício do 
presidente estadunidense, Jimmy Carter. Dois 
anos depois, 1981, Sadat seria assassinado 
por um ativista islâmico egípcio. 

Para a Síria, a retomada de diálogo 
entre Israel e Egito explicitou o erro do 
governo ao estabelecer sua estratégia de 
política externa. De fato, a cooperação 

estabelecida, anteriormente, entre os atores 
árabes prevalecia no cenário internacional por 
haver um conjunto de interesses mútuos. 
Porém, a falha ocorreu ao não considerar que 
o fator “cooperação” não se configura numa 
situação imutável mas, sim, que estaria 
propícia a ser revertida assim que mudassem 
as preferências dos atores. Cooperar pode até 
ser uma opção vantajosa e levar à obtenção 
de ganhos mútuos; contudo, pressupondo que 
num sistema internacional anárquico a 
necessidade de prevalecer sobre seus pares é 
uma constante, os atores sempre tendem a 
procurar as opções mais vantajosas. 

Se, por um lado, o Dilema do Prisioneiro 
explicaria a situação de cooperação como 
sendo a melhor opção para os atores obterem 

ganhos, por outro lado, o 
fato é que numa situação 
de conflitos, cooperar 
torna-se secundário se 
houver uma melhor 
opção que se possa 
reverter em maiores 
ganhos: 
 
Atores também podem se 
mover do Dilema do 
Prisioneiro para o jogo de 
conflitos. Se ambos os 
jogadores acreditam que 
a cooperação mútua é 
pior que a deserção, o 
jogo se transforma num 
Impasse, com os dois 
lados tendo preferências 
de DC > DD > CC > CD. 
[6] Isso, desde que a 

estratégia dominante de cada jogador 
seja desertar, independentemente de o 
que o outro faça; assim, o provável 
resultado é DD. Jogadores em Impasse, 
diferentemente daqueles do Dilema do 
Prisioneiro, não se beneficiarão do jogo 
repetido, uma vez que a cooperação 
mútua não é preferida à mútua 
deserção. (Axelrod e Keohane: 1993, 
89) 

 
Com base nesse novo cenário expresso 

por Axelrod e Keohane, a constatação de que, 
apesar de a aliança no mundo árabe estar 
rompida e o afastamento do Egito, nesse 
sentido, ser significativo; no tocante ao Líbano, 
o governo sírio, cada vez mais passou a utilizar 
estratégias políticas pragmáticas para galgar o 
poder e evitar um confronto direto contra 
Israel. A Síria entendia que utilizando o Líbano 

 
 
 

“Apesar de o nacionalismo 
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alguns países árabes (Egito e 
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as guerras de 1967 e 1973” 

 
 
 



 
 
O Debatedouro, ed. 72, 27/2/2006 

 
 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo autônomo e independente, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Não se vincula a qualquer entidade. 
 

38

como campo de batalha, preservaria sua 
integridade territorial, haja vista já ter perdido 
as Colinas de Golã na Guerra de 1967 e não 
estar inclinada a mais nenhuma derrota. 

O Líbano, que teve sua capital, Beirute, 
considerada a “Paris do Oriente Médio”, nunca 
foi um país onde houvesse, efetivamente, um 
sentimento nacional por parte de seu povo; 
acerca disso, lembra-nos Thomas Friedman, 
jornalista que cobriu a Segunda Guerra Civil 
(1975-90) para o New York Times, 

 
O indivíduo libanês 
deriva 
tradicionalmente 
sua identidade 
social e apoio 
psicológico de suas 
filiações 
primordiais: 
família, bairro, ou 
comunidade 
religiosa; 
dificilmente da 
nação como um 
todo. Sempre fora 
druso, maronita ou 
sunita antes de se 
considerar libanês; 
e sempre membro dos clãs dos Arslan 
ou Jum-blat, antes de ser druso; ou 
parte dos clãs maronitas Gemayel ou 
Franjieh, antes de ser maronita. A 
guerra civil e a invasão israelense só 
fizeram reforçar essa tendência, 
dividindo os libaneses em microfamílias, 
ou comunidades de aldeias ou religiosas 
muito mais unidas, ainda que os 
afastasse mais uns dos outros enquanto 
nação. (1991: 56) 

 
Aproveitando a fraqueza institucional do 

Líbano, o governo sírio passou a cooptar 
parceiros para defender seus interesses. 
Primeiramente defendeu a presença palestina 
no Líbano, haja vista que grupos, como a OLP, 
mantinham bases no sul do país e atacavam 
Israel a partir daquela localidade. Sob o manto 
da legitimidade da "Causa Palestina", a OLP 
conseguiu a proteção do governo de Assad, do 
qual recebeu apoio militar que, por sua vez, era 
proveniente da URSS, a qual fazia oposição a 
Israel, notório aliado dos Estados Unidos. O 
governo sírio conseguia utilizar a política de 
alianças da Guerra Fria para fazer fluir seus 
interesses. Tanto que, apesar de ser aliada à 
União Soviética, em 1976 – em pleno segundo 
ano da Guerra Civil libanesa –, a Síria conseguiu 

praticar a intervenção no país, mesmo não 
sendo do interesse dos Estados Unidos. 

A ação de Assad configurou-se numa 
estratégia muito bem elaborada, isso porque, 
naquele momento da Guerra Civil, havia a 
possibilidade de a ala esquerda da OLP alcançar 
o poder no Líbano, o que não interessava aos 
Estados Unidos, tampouco à Síria. Prevalecendo 
esse cenário, e considerando que poderia haver 
a radicalização da OLP, gerando a perda do 
domínio sírio sob o Líbano; o governo de Assad 
comprometeu-se a enviar tropas ao Líbano para 

evitar a vitória da OLP e 
lá permanecer até que 
fosse restaurada a ordem 
política. 

Um segundo 
receio do governo sírio 
era de que, caso a OLP 
alcançasse o poder no 
Líbano, e com o aparato 
estatal nas mãos, 
poderiam enrijecer os 
atritos com o Estado de 
Israel, o que, por sua 
vez, abriria a 
possibilidade de os 
israelenses invadirem o 
Líbano. Acontecendo 

dessa maneira, a Síria perderia totalmente o 
domínio sobre o país e teria os inimigos 
israelenses ainda mais próximos, um risco que 
se apresentava demasiadamente alto para as 
pretensões do governo de Assad. 

Contudo, para que a entrada das tropas 
sírias não gerasse outro atrito com Israel, Assad 
assumiu o compromisso de que avançaria com 
seu aparato militar, somente, até o Rio Litani 
(ao sul do Líbano e de onde não poderia 
alcançar a parte fronteiriça com Israel). Aceito o 
acordo, Assad rompeu com seu apoio à OLP, 
invadiu o Líbano e lá permaneceu até 2005. 

Nesses 29 anos de presença síria no 
Líbano, o panorama internacional sofreu 
alterações radicais, inclusive com o final da 
Guerra Fria; entretanto, a estratégia política 
estabelecida pela Casa dos Assad proporcionou 
sua permanência no poder. 
Diante desse fato, independentemente de uma 
análise de juízo de valores, é relevante ressaltar 
que o governo sírio foi muito eficiente ao 
estabelecer sua política externa, e, diante desse 
fato, a proposta desse estudo é analisar quais 
foram as opções feitas pelo governo que 
proporcionaram a manutenção de seu status 
quo na região por tanto tempo. Até porque, 
nitidamente, havia o cometimento de um ilícito 
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internacional [7] e não houve qualquer 
represália por parte dos Estados Unidos. 

Após essa análise, estabelecer-se-á 
uma proposta de ação para o momento atual, 
na qual deverá ser considerada a nova 
conjuntura mundial, em que os 
neoconservadores estadunidenses encontram-
se no poder e podem estender sua ação à Síria. 

 
As Opções num Mundo Bipolar (1970-
1990) 

 
As primeiras considerações que devem 

ser feitas dizem respeito à inoperância do 
Conselho de Segurança durante o período da 
Guerra Fria, caracterizada, 
aqui, pelo não cumprimento 
de suas deliberações no 
tocante à questão da Guerra 
Civil libanesa. Em que pese, 
nessa constatação 
preliminar, a visão neoliberal 
institucionalista que passou a 
ganhar espaço a partir dos 
anos de 1990, até porque, 
durante a Guerra Fria, tais 
mecanismos institucionais 
não conseguiam repercutir 
efetivamente devido à ação 
das duas grandes potências 
mundiais (EUA e URSS). O 
maior exemplo se dava 
dentro do Conselho de 
Segurança, onde, apesar de 
haver o repúdio pelo ilícito 
que ocorria no Líbano, nunca 
era dado o segundo passo, 
qual seja, implementar uma 
ação militar efetiva para 
retirar a Síria e Israel do país. 

Não ocorria tal fato devido, novamente, 
à lógica de alianças reinante no período. Fugia-
se de quaisquer situações que pudessem 
colocar as grandes potências em xeque, haja 
vista o risco iminente de um conflito nuclear. 
[8] As organizações internacionais não 
possuíam grande poder de atuação, exceto 
quando as causas eram de interesse mútuo dos 
principais atores. Assim, apesar de as inúmeras 
resoluções repudiarem a presença estrangeira 
no Líbano, os conflitos prosseguiram e, mesmo 
com a presença da Força de Paz da ONU na 
região (UNIFIL), sua ação nem sempre atendeu 
aos interesses da população local – até porque 
não esse interesse era unânime. 

 O governo sírio, apesar do viés legal 
incutido em suas ações militares no Líbano – 
contando com a legitimidade dada pela Liga 

Árabe –, sempre teve clara a noção de que não 
poderia ser atacado pelos Estados Unidos 
diretamente. Isso não que dizer que a potência 
ocidental estivesse de mãos atadas. O Estado 
de Israel exercia a função de controlar as ações 
da Síria e dos países árabes no Oriente Médio. 

Duas linhas de ação foram 
implementadas pelo governo de Assad: 1) 
Preservar seu status quo perante o mundo 
árabe e, 2) Impedir que o Estado de Israel 
ampliasse seus domínios e obtivesse o 
reconhecimento de sua existência junto à 
comunidade árabe, o que poderia acabar 
desqualificando os direitos dos palestinos de 
constituírem um Estado.  

Para impedir as 
possíveis alianças entre 
israelenses e cristãos 
maronitas no Líbano, o 
governo da Síria, 

pragmaticamente, 
alterou a ordem da 
Guerra Civil libanesa. 
Num primeiro 
momento rompeu com 
a OLP; depois, evitou 
um golpe de Estado por 
parte dessa 
organização (em 1976, 
durante o governo de 
Suleiman Franjieh); e, 
por último, passou a 
dar sustentação ao 
governo libanês, 
maronita. 

Sob a nova 
sistemática de alianças 
e, com o aval do 
governo libanês, a Síria 

teve a liberdade de enviar ainda mais tropas 
para o país, o que, de fato, acabou provocando 
um desequilíbrio absoluto (político e econômico) 
no Líbano. Considerando a fraqueza institucional 
libanesa e o poder militar que o governo sírio 
obteve, as deliberações da presidência 
passaram a necessitar da chancela de Assad. 

A situação libanesa apresentava-se 
bastante insólita, isso porque, apesar de o 
Estado estar se esfacelando e suas instituições 
não mais apresentarem qualquer grau de 
eficiência, em momento algum o processo 
democrático foi interrompido. 

Por razões que somente a lógica do 
conflito explicaria, havia interesse de que a 
guerra se prolongasse para que as questões 
adjacentes ao conflito fossem resolvidas antes 
de seu final. Assim, com mais de 30.000 
soldados em ação no território libanês, cada vez 
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mais a administração do Líbano mudou-se de 
Beirute para Damasco. Ainda mais quando, em 
1982, a OLP foi expulsa do país pelos 
israelenses. 

Em final dos anos de 1970 e início dos 
1980, a estratégia política da Síria passou a 
sofrer alterações devido ao seguinte fator: em 
1979, ocorreu a Revolução Islâmica no Irã e os 
Estados Unidos perderam um forte aliado no 
Oriente Médio. Se a queda do Xá Muhammad 
Reza (1944 a 1979) significou uma vitória 
contra o imperialismo ocidental, também gerou 
preocupação aos Estados Unidos, que sempre 
foram grandes dependentes do fornecimento de 
petróleo do Oriente Médio. Após 1979, somente 
a Arábia Saudita 
continuava alinhada à 
potência ocidental. Dessa 
maneira, para evitar que 
houvesse um maior 
desequilíbrio geopolítico no 
Oriente Médio, os Estados 
Unidos passaram a aplicar 
uma política mais ofensiva 
contra seus inimigos, o 
que, de certa forma, gerou 
o ressentimento em parte 
da comunidade islâmica e 
fortalecimento de grupos 
extremistas, que passaram 
a defender o retorno aos 
fundamentos do Islã como 
meio para recuperar o 
prestígio. Surgiram, assim, 
alcançando destaque, as 
organizações 
fundamentalistas islâmicas. 

O governo sírio 
percebeu que não poderia manter-se tão seguro 
somente por estar à sombra da URSS – 
considerando-se que seu potencial estava em 
decadência devido ao programa Guerra nas 
Estrelas do governo estadunidense e a própria 
crise econômica que começava a dar sinais –, 
que deveria estabelecer novas formas de 
alianças para continuar a fazer frente aos 
Estados Unidos. 

Primeiramente, a Síria aproximou-se do 
governo iraniano – apesar de a Síria ser 
secularista e o Irã ter implementado um regime 
islâmico fundamentalista – e, tendo como 
inimigos em comum os Estados Unidos, 
passaram a patrocinar organizações que 
pudessem enfrentar a potência ocidental sem os 
comprometer. No início da década de 1980, 
ambos os governos passaram a apoiar as ações 
da organização xiita libanesa Hezbollah (Partido 
de Deus). Com características fundamentalistas, 

o Hezbollah surgiu para lutar contra os 
israelenses que, desde 1982, dominavam uma 
extensa faixa do território libanês, ao sul do 
país. A opção síria, novamente, demonstrou-se 
eficaz, porque evitava que o Irã espalhasse a 
Revolução para fora de suas fronteiras e, ao 
mesmo tempo, propiciava a continuidade de 
ataques a Israel de forma indireta, criando uma 
segunda força de resistência no Líbano. 

O Hezbollah cresceu e tornou-se uma 
das maiores organizações islâmicas 
fundamentalistas do Oriente Médio. A 
legitimidade para sua luta contra a invasão 
israelense buscava fundamentação na 
necessidade de retomar a soberania do Líbano, 

o que era, muitas vezes, 
bem visto pela 

comunidade 
internacional. 

 Contudo, a 
estratégia escolhida para 
alcançar êxito em seu 
projeto – praticando 
atentados, seqüestros, 
assassinato de lideranças 
[9] – acabou por 
prejudicá-la. Suas ações 
não mais restringiram-se 
às fronteiras do Líbano, a 
organização xiita foi 
acusada de implementar 
atentados contra a 
comunidade judaica em 
vários países, como os 
ocorridos na Argentina 
(1992 e 1994).  
 
Ainda que a Argentina 

não conte com provas judiciais para 
obter uma condenação nos tribunais, 
existem contundentes evidências 
políticas, diplomáticas e de inteligência 
sobre a participação do Estado do Irã – 
através do Hezbollah – em ambos 
atentados. Não obstante, aduzindo à 
falta de evidências judiciais, o governo 
argentino tem optado por uma 
estratégia diplomática na qual negociou 
secretamente com o Irã desde o 
primeiro atentando, o denunciou 
histericamente quando se produziu o 
segundo – Carlos Menem declarou que 
existiam provas quase certas contra o 
Irã – e, mais tarde, voltou a negociar 
sob o pretexto de prevenir um terceiro 
atentado. (Goobar, 1996) 
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Em que pese às possíveis ações do 
Hezbollah fora do Oriente Médio, no Líbano, a 
Guerra Civil fratricida tornou-se uma das mais 
cruéis já vistas pela humanidade. A total 
fragmentação do país, aliada à interferência 
externa, não possibilitava vislumbrar qualquer 
chance de que o conflito chegasse ao fim. 
Contudo, o panorama internacional vinha 
sofrendo fortes mudanças e as ações terroristas 
do Hezbollah deixaram de repercutir da maneira 
que a organização desejava. 

Um terceiro momento de mudança de 
estratégia, por parte do governo sírio, ocorreu 
em 1990, com o final da Guerra Fria e, 
também, da Guerra Civil 
libanesa. A Guerra Fria 
acabara e a Síria não mais 
poderia contar com a 
tensão que existia entre 
EUA e URSS, sob a qual, 
muitas vezes encontrou 
abrigo. 

Regimes ditatoriais 
e intervenções não mais 
estavam sendo aceitos com 
complacência pela 
comunidade internacional. 
Para que o governo sírio 
continuasse influindo na 
política libanesa, incentivou 
o Hezbollah a transformar-
se num partido político, o 
que, de fato, ocorreu. 
Através do Acordo Taif 
[10], decretou-se o fim da 
guerra civil libanesa e, ao 
mesmo tempo, foi 
estabelecido que as milícias teriam de depor 
suas armas. Um ano depois, em 1991, o 
governo sírio assinou o "Tratado de 
Fraternidade, Cooperação e Coordenação" com 
o governo libanês. Esse tratado entre Síria e 
Líbano criava uma série de organismos 
institucionais que seriam geridos por 
personalidades dos dois governos, contudo, 
evidentemente, devido ao poderio militar que a 
Síria mantinha no Líbano, além de toda a rede 
de influência que vinha sendo estabelecida 
desde 1976, havia um desequilíbrio de poder na 
tomada de decisões. 

Esse aspecto é fundamental para 
perceber a nova postura que a Síria pretendia 
assumir internacionalmente. Primeiro, há que se 
considerar que com o partido Republicano na 
presidência dos EUA (George Bush, pai, 1989-
92) e sem o respaldo da URSS, havia um 
grande risco de que a Síria pudesse sofrer 
algum tipo de intervenção, considerando, aqui, 

as características da política externa norte-
americana, fortemente intervencionista.  

Assim sendo, a Síria precisaria apegar-
se a pressupostos legais que legitimassem sua 
permanência no Líbano. Buscando proteção 
junto a organismos internacionais, tornava-se 
alinhada ao pensamento institucionalista que 
ganhava mais espaço dentro da política 
internacional. Assim, a assinatura do Tratado de 
Fraternidade, Cooperação e Coordenação deu o 
verniz legal necessário à permanência síria no 
Líbano. Pelo menos naquele primeiro momento 
de mudanças no cenário internacional. 

A Síria conseguiu preservar seus 
interesses devido à 
perspicácia de seus 
formuladores de política 
externa; contudo, apesar 
da manutenção do status 
quo no Líbano, o 
panorama político 
internacional gerava 
preocupações e 
incertezas com a falência 
do socialismo e a 
necessidade de nova 
estruturação do sistema 
internacional.  

Em 1990, quando 
o Iraque invadiu o 
Kuwait, provocando seu 
subseqüente ataque e 
início da Guerra do Golfo 
(1991), deu-se o sinal de 
que o governo de Assad 
não estaria tão seguro 
contra os interesses 

estadunidenses no Oriente Médio. Esse conflito 
serviu, também, para expor ainda mais a 
fragilidade do povo árabe, uma vez que a 
Arábia Saudita permitiu que fosse construída 
uma base em seu território para que os EUA 
enfrentassem o Iraque. Imediatamente, o fato 
gerou comoção no mundo islâmico, haja vista a 
Arábia Saudita comportar as duas cidades 
sagradas mais importantes para seu povo, Meca 
e Medina. Nos anos posteriores, houve, 
novamente, a ascensão dos Democratas ao 
poder dos Estados Unidos, com a eleição de Bill 
Clinton (1993-2000) para a presidência; devido 
ao enfoque neoliberal de sua política, mais 
envolvido com questões econômicas e não afeto 
a intervenções, o governo sírio conseguiu 
manter o Líbano como um país satélite, 
interferindo abertamente em sua política interna 
e externa. Também, apesar de as milícias terem 
deposto suas armas após o Acordo de Taif 
(1990), o governo sírio incentivou o Hezbollah a 
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não o fazer enquanto as tropas israelenses não 
deixassem o país. 

Em 1998, novamente, o Iraque sofreu 
uma intervenção militar dos Estados Unidos e 
Grã-Bretanha. Dessa vez, sob a alegação de 
que estaria impedindo as inspeções da ONU – 
que verificava a possibilidade de o Iraque estar 
desenvolvendo Armas de Destruição em Massa, 
ADM’s (químicas e biológicas). 

A maneira com que o governo sírio 
continuava intervindo 
livremente no Líbano já 
não era bem vista 
internacionalmente e, em 
2000, sua situação 
agravou-se. Primeiramente 
porque, após anos de 
ocupação do sul do Líbano, 
o Hezbollah conseguiu 
fazer com que os 
israelenses deixassem o 
país sem que fosse feita 
qualquer barganha. Uma 
vitória nunca conseguida 
por qualquer Estado árabe 
e que um ator não-estatal 
conseguira. Em segundo 
lugar, o fato de os 
Democratas perderem a 
eleição norte-americana.  

Em 2001, George 
W. Bush (2001- ) assumiu 
a presidência e, colocando 
em prática sua política neoconservadora, a qual 
propunha a defesa e exportação dos valores 
norte-americanos para o mundo, tocava numa 
questão delicada para o governo sírio: a 
ausência de democracia em seu Estado e a 
intervenção no Líbano, que atentava contra o 
princípio da soberania. 

Na seqüência dos acontecimentos, 
houve o 11 de setembro, a invasão do 
Afeganistão e uma nova guerra contra o Iraque. 
Para que os Estados Unidos pudessem 
implementar suas ações contra o Afeganistão, 
conseguiram o aval da ONU; entretanto, não o 
foi dado para o ataque ao Iraque, quando havia 
a intenção de depor Saddam Hussein.  

Apesar de haver uma unanimidade em 
torno do fato de que os Estados Unidos 
estariam agindo unilateralmente ao iniciar a 
guerra contra o Iraque, seguindo a lógica de 
pensamento de Niall Ferguson, defensor da 
política neoconservadora, essa situação não 
subsiste - pois a ONU não representa a vontade 
da coletividade. Ferguson completa seu 
raciocínio ao afirmar que a ação estadunidense 
fora pautada dentro de uma ordem multilateral. 

A ONU, para Ferguson, é uma criação norte-
americana. Boa parte do seu orçamento advém 
de contribuições dos Estados Unidos. O 
financiamento dos programas sociais e políticos 
das Nações Unidas depende do financiamento 
do governo norte-americano. E, apesar de todos 
os países reconhecidos terem direito a voto na 
Assembléia Geral da ONU, apenas cinco deles – 
Rússia, Grã- Bretanha, França, China e EUA – 
têm direito a veto no que concerne a questões 

de segurança (onde se 
decide, efetivamente, a 
implementação de uma 
intervenção militar). 
Assim, conforme 
Ferguson defende, a 
coalizão que os Estados 
Unidos lideraram, em 
2003, para invadir o 
Iraque, era formada por 
40 países, representando 
bem melhor uma ação 
multilateral que se 
decidida por apenas cinco 
integrantes. Apesar de 
seguir um 
desencadeamento lógico, 
tal visão desconstrói os 
princípios que norteiam a 
ONU e a inviabiliza 
enquanto instituição 
internacional dedicada a 
resolver as questões 

afetas à comunidade. 
Apesar de Ferguson não entender 

necessária, a busca dos Estados Unidos por 
legitimar internacionalmente suas ações 
militares representou uma nova linha 
estratégica. Ao mesmo tempo em que 
despontava como potência hegemônica, tentava 
respaldar suas ações com pareceres de 
instituições legalmente reconhecidas. 

Claramente, a mudança dos Estados 
Unidos advinha da pressão imposta pela 
sociedade através de instituições que não eram 
percebidas pelas políticas externas anteriores. 
Numa clara superação do neo-realismo e 
mesmo do neoliberalismo. Um momento 
especial em que teorias que contemplavam uma 
visão mais ampla da sociedade ganhavam 
espaço. 

Contudo, apesar da transformação de 
mentalidade da sociedade internacional, os 
policymakers norte-americanos ainda 
continuavam com o poder militar em mãos, o 
que lhes dava grande vantagem em qualquer 
negociação proposta. Isso quer dizer que, 
mesmo tentando alcançar uma dose de 
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legitimidade em suas ações, os países que não 
atendiam aos interesses norte-americanos 
corriam o risco de sofrer represálias. 

A Síria apresentou-se como uma séria 
candidata a tornar-se o próximo alvo de George 
W. Bush. Com sua cruzada em prol da 
democracia, ali haveria um grave foco de 
autoritarismo a ser exterminado, talvez até à 
maneira como ocorreu no Iraque. Também, um 
segundo ponto gerava preocupação ao governo 
sírio: se continuasse com a 
intervenção no Líbano, sua 
chance de ser a próxima 
vítima seria potencializada. 

A opção certa foi 
tomada por Assad, 
deixando o Líbano antes 
que fosse tarde demais 
para preservar-se no 
poder. Em 2005, sob forte 
pressão internacional, e 
com a população libanesa 
protestando abertamente 
nas ruas, Bashar al-Assad 
decidiu retirar suas tropas 
do Líbano. Não sem antes 
ser acusado de organizar o 
atentado contra seu ex-
aliado, Rafiq al-Hariri – um 
dos líderes da comunidade 
sunita no Líbano – em 14 de fevereiro do 
mesmo ano. 
 
Os Próximos Passos, a Difícil Arte de 
Sustentação no Poder 

 
O governo sírio foi obrigado a agir 

conforme os interesses externos, durante o ano 
de 2005, para evitar que o país sofresse uma 
intervenção por parte dos Estados Unidos. 
Entretanto, os próximos passos que o 
presidente Assad der estarão sob os holofotes 
da comunidade internacional. 

Para que seja preservada a soberania 
da Síria é fundamental que sua política externa 
não esteja em dissonância com a dos Estados 
Unidos. Contudo, no momento atual, faz-se 
necessário que outros pontos sejam levados em 
consideração ao estabelecer as prioridades. Não 
mais é possível traçar uma proposta de ação 
com base no mundo dicotômico da Guerra Fria 
e, tampouco, apenas pautada pela visão realista 
– que perdurou como balizadora por muitos 
anos. As possibilidades tornaram-se múltiplas, 
na mesma proporção em que os scholars 
ampliaram o diálogo e as questões – antes, 
estritamente acadêmicas, agora, alcançando a 

população; em grande parte devido à ação da 
mídia.  

Hoje, o fundamental é perceber quais as 
fragilidades do sistema e onde ainda há 
discordância, dessa forma, há a possibilidade de 
se discutirem as questões, em vez de sofrer 
com a pressão externa. 

Um ponto fragiliza, e muito, o governo 
de Assad: a percepção internacional de que o 
país não vive um regime democrático. A 

cruzada pela democracia 
imposta pelos Estados 
Unidos, e que já alcançou 
Afeganistão e Iraque, 
está às portas de 
Damasco. Por essa 
razão, todas as medidas 
elencadas como sendo 
parte da estratégia 
política, devem, sempre, 
procurar eliminar o 
aspecto ditatorial com 
que o governo de Assad 
é percebido 
internacionalmente. 

Não é possível 
deixar de considerar a 
importância dos Estados 
na lógica anárquica do 
sistema internacional. 

Entretanto, se seguirmos os pressupostos de 
Grieco, consideraríamos que o governo sírio 
deveria partir para uma leitura liberal 
institucionalista da questão, qual seja, a de que 
a anarquia não impede a cooperação entre os 
atores. Assim sendo e, compreendendo a 
relevância que as organizações internacionais 
exercem nesse modelo, teríamos o primeiro 
passo na estratégia de governo. 

A Síria deveria fortalecer sua 
participação nas organizações internacionais – 
defendendo abertamente as ações da ONU, 
OMC, TCI, dentre outras – e programar, 
paulatinamente, a abertura de sua política 
interna para evitar questionamentos. Não é 
possível, também, deixar de considerar a 
relevância das ONG’s para a formação da 
opinião internacional, assim, talvez fosse o caso 
de, num próximo pleito eleitoral, autorizar seu 
acompanhamento por observadores 
internacionais. 

A partir dessas primeiras medidas 
tomadas, eliminar-se-ia consideravelmente a 
possibilidade de os Estados Unidos utilizarem 
argumento semelhante ao iraquiano para 
implementar qualquer ação militar contra a 
Casa dos Assad. Entretanto, não se pode deixar 
de considerar o argumento de Ferguson que 
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legitima as ações estadunidenses no Oriente 
Médio: as organizações internacionais, também, 
são movidas pelos interesses dos maiores 
apoiadores financeiros. E elas não podem 
patrocinar qualquer represália contra seus 
mantenedores principais, exceto no campo 
moral, mas sem força efetiva. Há, aqui, uma 
dúvida quanto à interpretação do argumento de 
Ferguson: ao mesmo tempo em que as 
organizações internacionais estariam sob o 
domínio dos grandes colaboradores financeiros 
e trabalhariam para eles, porque agiriam, 
então, contra suas ações (como no caso do 
Iraque, 2003)? 

Talvez essas organizações não sejam 
tão suscetíveis ao poderio financeiro e estejam 
trilhando seu espaço no cenário internacional, o 
que daria respaldo à opção 
síria de buscar abrigo nelas. 
Também, não é possível 
deixar de considerar a 
argumentação de Oran 
Young para a violação das 
regras internacionais – como 
os EUA fizeram no Iraque, 
2003 –, em que os custos 
cumulativos da violação, no 
longo prazo, podem se tornar 
maiores que os benefícios 
imediatos. Ele sustenta essa 
tese no fato de que a 
sociedade internacional 
acabaria por considerá-lo [o 
país transgressor] não 
confiável, e isso, diante do 
novo paradigma que vem 
sendo construído, acabaria 
apresentando-se como uma 
péssima opção.  

Mesmo diante da duvidosa efetividade 
de ação das organizações internacionais e de 
sua possibilidade de interferência nos interesses 
da potência hegemônica, o fato é que, num 
sistema internacional anárquico, não há muitas 
opções fora buscar refúgio junto a atores não-
estatais que podem estar ao seu lado em 
futuros embates – políticos ou militares.  

Por outro lado, há mais duas questões 
que são de grande relevância para o 
estabelecimento de metas de governo, quais 
sejam, a questão político-militar com Israel e a 
relação do governo sírio com organizações 
fundamentalistas islâmicas. É fato que, depois 
dos acontecimentos de 11 de setembro de 
2001, qualquer Estado ou organismo que possa 
estar mantendo relações com grupos ditos 
terroristas estará sujeito a todo o tipo de ação 
restritiva, tanto política, quanto militar. A partir 

dessa constatação, é fundamental que haja o 
desligamento de quaisquer grupos ou 
organizações que possam ser suspeitos de 
implementar ações terroristas. 

Se não houver esse afastamento 
estratégico, não haverá qualquer respaldo de 
organizações internacionais - caso os Estados 
Unidos entendam que o governo sírio esteja, de 
fato, fazendo parte do "eixo do mal" e decida 
por eliminá-lo. A Síria, assim como qualquer 
outro Estado, não tem como enfrentar 
abertamente os Estados Unidos no campo 
militar; dessa forma, deve evitar o desgaste 
político em suas relações. 

No tocante ao Estado de Israel, o 
governo sírio deveria implementar uma luta 
política para readquirir as Colinas de Golã (de 

fundamental valor 
estratégico devido 
a seu potencial 
hídrico) e tentar 
vincular a questão 
a dois outros 
pontos: a 
ilegitimidade da 
existência legal de 
um Estado 
israelense sem a 
contrapartida de 
outro palestino, 
[11] e o 
cerceamento da 
liberdade dos 
muçulmanos pela 
massificação da 
cultura ocidental. 

O governo 
de Assad, 
proveniente do 

segmento alauíta do islã, é minoria no Estado 
sírio – majoritariamente sunita –, e esse fato 
deve estar sempre sendo visto com muito 
cuidado. Os sunitas formam a imensa maioria 
no mundo muçulmano e não é conveniente 
indispor-se com eles. Tratá-los com o mesmo 
rigor que fora empregado à Irmandade 
Muçulmana, em 1982; hoje, parece não ser 
uma ação muito segura por parte de quem está 
sob o foco da opinião pública internacional. 

Um elemento importante na elaboração 
da estratégia política, e que deve ser 
considerado com muito cuidado, é a diversidade 
religiosa existente no islã. Qualquer iniciativa 
equivocada pode gerar o risco de o governo de 
Assad ser visto como um traidor do islã, 
alcunha facilmente destinada a líderes que 
propuseram certa abertura ao Ocidente. Nesse 
aspecto, um ponto que contribui a favor do 

 
 
“No tocante ao Estado de Israel, o 
governo sírio deveria implementar 
uma luta política para readquirir as 

Colinas de Golã (de fundamental 
valor estratégico devido a seu 
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governo sírio é seu regime secular – haja vista 
não estar fazendo concessões ao Ocidente, pois 
já é assim estabelecido –, mas que é visto como 
uma transgressão pelos radicais 
fundamentalistas. 

Como contemplar a comunidade 
muçulmana mais radical e, concomitantemente, 
não sofrer represálias por parte dos Estados 
Unidos? Essa é a questão que deve, sempre, 
estar presente em qualquer política proposta. 

O pan-arabismo, 
que teve seu auge no 
princípio do século XX e 
perdurou até a década de 
1960, exercendo grande 
influência no mundo árabe, 
atualmente continua sendo 
bastante forte dentro da 
Síria e não deve ser des-
prezado. Sua disseminação 
é vista como positiva, uma 
vez que fortalece os laços 
culturais dos povos, 
contudo, num primeiro 
momento, não seria 
interessante qualquer 
atitude que possa sugerir 
algo como a recriação da 
RAU – até porque o 
panorama político regional 
não possibilitaria. 

No tocante à retirada das tropas do 
Líbano e à eleição dos novos membros do 
legislativo – que tem pouca, ou nenhuma 
relação com o governo sírio –, a melhor 
estratégia a ser tomada diz respeito a aceitar o 
fato e reverter em vantagens para a população 
síria. Realocar os investimentos que a Síria fazia 
no Líbano – para a manutenção de seu aparato 
militar – para sua economia interna, o que, de 
fato, apresentar-se-á como uma alternativa de 
ampla aceitação pela população. Se, por um 
lado, grande parte dos sírios não vai entender a 
aceitação da retirada forçada do Líbano – 
considerando que muitos acreditam que os dois 
países fazem parte de um mesmo povo –, por 
outro lado, os investimentos que poderão ser 
feitos no próprio país gerarão uma 
compensação. 

Existe um novo status sírio na região, 
isso é fato. Contudo, os laços culturais com o 
Líbano não foram rompidos; somente a ligação 
política se desfez. Uma derrota para quem tinha 
a intenção de recriar a Grande Síria, mas os 
fatos explicitam o problema melhor que 
qualquer análise: não mais cabia a intervenção 
síria sobre o Líbano, um país que tem 

características distintas dos demais vizinhos 
árabes, apesar de sê-lo também.  

A presença cristã no Líbano, há muito, 
conseguiu dar contornos ocidentais ao padrão 
de vida libanês e, se até uma organização como 
o Hezbollah acabou sujeitando-se a um preceito 
básico do mundo ocidental (a democracia), que 
não caberia nos ditames fundamentalistas; o 
governo sírio deve entender que sua ação no 
país vizinho chegou ao fim. 

 Ao praticar a 
sujeição às regras 
políticas da democracia e 
transformar-se num 
partido político – por 
mais que alguns 
estudiosos considerem 
tratar-se de uma 
estratégia do Hezbollah 
para alcançar o poder e, 

posteriormente, 
transformar o Líbano 
numa teocracia, ao 
modelo iraniano –, o 
Hezbollah assimilou a 
regra política imposta 
pelo sistema 
internacional. O mesmo 
deve ser feito pela Síria. 

É fato que: 
colocando em prática 

essa proposta de política externa, a Síria estará 
encontrando certa tranqüilidade de ação e ficará 
relativamente livre de uma intervenção militar 
em seu território. Contudo, haverá, 
diametralmente, um afastamento do projeto 
pan-arabista que ainda está muito presente no 
país e que é defendido por alas do partido 
Baa’th. Uma questão muito difícil de contornar 
internamente. 

Mesmo considerando que, nos dias de 
hoje, há uma forte corrente de pensamento 
culturalista – representada por personalidades 
como Samuel Huntington, Bernard Lewis e 
Karen Armstrong –, que tenta conceber uma 
integração entre o Ocidente e o mundo 
muçulmano de forma que não haja tantas 
concessões por parte dos mais fracos, o fato é 
que ainda existe um grande desequilíbrio de 
forças entre as partes, o que acaba gerando a 
necessidade de os Estados se descaracterizarem 
– abandonando preceitos do islã – para sua 
preservação. Esses muçulmanos acabam sendo 
levados a se parecerem com seus interlocutores 
ocidentais para que não seja aberta a 
possibilidade do enfrentamento. 

Talvez essa seja uma visão um tanto 
pessimista do panorama internacional, porém, 
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se contarmos que existe um "choques de 
civilizações" e "imposições imperialistas", a 
única saída para a preservação dos Assad no 
governo sírio seria sua aproximação dos 
preceitos ocidentais de governo. Correndo o 
risco, sim, de transformar a Síria em alvo de 
organizações fundamentalistas islâmicas, como 
no caso da Arábia Saudita; mas há de se 
considerar que os Estados Unidos permanecem 
no Iraque e, para estenderem a guerra a um 
novo membro do "eixo do mal", basta 
lembrarem dos preceitos do guru dos 
neoconservadores, Irving Kristol, cuja máxima 
estabelece que os homens de Estado 
necessitam de ser capazes de distinguir os 
amigos dos inimigos no sistema internacional. 
Subjetivo? Bastante, mas serve como um 
passaporte para qualquer intervenção. 

 
Notas 
 
[1] Fundado oficialmente em 7 de abril de 1947, durante o 
Congresso de Damasco, nessa data teve uma constituição aprovada e 
um Comitê Executivo eleito. Somente em 1956 houve a criação do 
partido Baa’th no Iraque. 
[2] A preocupação de um enfrentamento direto entre as Potências 
estava relacionada ao fato de que dificilmente uma delas recuaria – 
uma vez que o fato poderia repercutir como o enfraquecimento de 
seus projetos políticos: capitalismo e socialismo, e conseqüente 
perda de aliados – assim, o passo seguinte seria uma guerra nuclear, 
o que geraria a destruição mútua. 
[3] Haja vista o fortalecimento político egípcio adquirido com os 
desdobramentos da Crise no Canal de Suez, em que, apesar da 
derrota militar e a perda da península do Sinai, conseguiu reavê-la 
após pressão internacional. Assim, o Egito acabou reintegrando seus 
territórios e alcan-çou uma vitória política frente a Israel. 
[4] Em fevereiro desse ano, Assad, através de um referendo, obteve 
99,2% dos votos que o legitimou como o novo presidente da Síria. 
[5] O risco, aqui relacionado, diz respeito ao fato de haver a 
possibilidade de surgir um inimigo belicamente poderoso na região; 
não que houvesse qualquer chance de Israel liderar o mundo árabe, 
até porque, era considerado um estranho num mar de muçulmanos. 
[6] D = Desertar e C = Cooperar. 
[7] O Conselho de Segurança da ONU baixou diversas Resoluções 
(425, 426, 427, 434, 436, 444, 450, 459, 467, 490, 501, 508, 509, 
512, 513, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 523, 579, 587, 1052, dentre 
outras) contra a presença síria no Líbano, assim como a israelense, e 
os excessos que estavam sendo cometidos no transcorrer dos 
conflitos; contudo, nenhuma delas resultou em uma ação militar 
contra tais Estados. Assim, a situação de ilícito transcorreu por mais 
de dez anos após o final da Guerra Civil (1990), Israel somente 
deixou o país em 2000 e a Síria em 2005. 
[8] Deve-se considerar que em 1962, durante a Crise dos Mísseis, 
quase houve o atrito direto entre EUA e URSS, o que levaria, 
conseqüente-mente, a uma guerra nuclear. Naquela ocasião os 
dirigentes soviéticos recuaram, contudo, dificilmente fariam 
novamente.  
[9] Estratégia também utilizada pelo governo israelense. 
[10] O Acordo foi celebrado na cidade de Taif, Arábia Saudita, 
envolvendo várias camadas da sociedade libanesa – parlamentares, 
grupos e partidos políticos, milícias e lideranças locais –, e 
estabeleceu as diretrizes que iriam pautar a vida política libanesa, 
excluindo o sectarismo e dirimindo as diferenças entre cristãos e 
muçulmanos. Também, como parte do acordo, as milícias se 
comprometiam a depor as armas dentro de um período de tempo 

previamente estabelecido, assim como Israel e Síria deveriam deixar 
o país para o restabelecimento da soberania territorial libanesa. 
[11] Tal o grau de transformação que a divisão territorial entre 
palestinos e israelenses vem sofrendo desde 1947 que, excetuando a 
manutenção dos limites atuais, o governo sírio deveria buscar algo 
que mais se aproximasse da divisão original estabelecida pela Liga 
das Nações.  
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DDéébboorraa  FFiigguueeiirreeddoo  BBaarrrrooss  ddoo  PPrraaddoo  
Franca

 
 

AA  ccooooppeerraaççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall    
nnoo  ccoommbbaattee  àà  ccoorrrruuppççããoo    
 

 
O tema da corrupção tornou-se um 

assunto de relevância na agenda internacional 
contemporânea. É percebido como um 
fenômeno complexo que interfere de forma 
negativa na esfera estatal. 

 
“A imprensa nos 
relembra quase 
diariamente que o 
comportamento 
corrupto permanece 
ubíquo. Ele ocorre 
tanto em democracias 
quanto em ditaduras 
militares, em todos os 
níveis de 
desenvolvimento e 
também em todos os 
tipos de sistemas 
econômicos (...). Na 
década de 90, contudo, 
a liberalização 
econômica, as 
reformas democráticas 
e a crescente 
integração global 
conjugam-se no 
sentido de desmascarar 
a corrupção e de 
aumentar a consciência em relação aos 
custos que ela implica. (...) A corrupção 
pode minar a legitimidade política de 
democracias industrializadas e em 
desenvolvimento quando aliena os 
cidadãos de sua liderança política, e 
quando dificulta a eficiência do 
governo.” [1] 

 

A universalidade desse problema já não 
pode mais ser contestada. A temática da 
corrupção assumiu uma dimensão 
internacional em conseqüência da 

interdependência 
econômica crescente e 
da compreensão de 
que seus efeitos 
negativos interferem o 
comércio mundial, 
prejudicam o 
desenvolvimento dos 
Estados, minando a 
legitimidade política 
destes e impedindo 
investimentos. 

Há uma 
dificuldade, por parte 
dos que se propõem a 
analisar o fenômeno da 

corrupção, 
primeiramente no que 
se refere a obter um 
consenso quanto a uma 
definição do que viria a 
ser uma ação corrupta. 
“Em última análise, 
definir corrupção é um 
processo social e 

político, muito embora seja certo que algumas 
linhas divisórias podem ser traçadas, e alguns 
comportamentos, condenados 
universalmente”. [2]  

Existem muitos pontos divergentes com 
relação à sua conceituação. Alguns analistas 
têm uma visão positiva desse processo, por 
entender que muitas vezes ele “quebra” o 
sistema burocrático e elitizante dos Estados, 

aaannnááállliiissseee
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tendo como conseqüência a institucionalização 
de tal fenômeno.  

Entretanto, a corrupção tem aspectos 
profundamente negativos ao afetar 
especialmente o processo democrático. A 
sociedade se sente traída e decepcionada com 
a liderança política que elegeu. Quando não 
há um controle da corrupção e de suas 
conseqüências, a credibilidade e a 
legitimidade do governo diminuem, a 
segurança econômica também, trazendo grau 
de incertezas para a economia nacional. 

  
“A corrupção provoca 
a perda de receitas e 
de talento humano 
imprescindíveis ao 
desenvolvimento, 
perverte as 
prioridades da 
política publica e 
desvia recursos 
escassos do interesse 
público... A 
instabilidade política, 
a corrupção e o 
subdesenvolvimento 
se reforçam 
mutuamente.” [3] 
 
Utiliza-se neste 

artigo a definição da 
corrupção tendo como foco 
as regulamentações 
formais, ou seja, entende-
se que a corrupção é:  

 
“(...)o abuso do 
papel público em 
troca de benefícios 
privados, em razão do que se transgride 
a lei ou regulações administrativas 
formais (...). Pode-se afirmar, pois, que 
a essência da corruptibilidade política ou 
administrativa não se encontra na 
transgressão da lei ou da norma, 
mesmo porque nem toda transgressão 
da lei ou da norma constitui corrupção. 
A essência do conceito está na ameaça 
à solidariedade social, na inversão da 
subordinação dos interesses particulares 
aos interesses gerais, o que fere 
sentimentos fortes da consciência 
comum, colocando em risco a coesão 
social”. [4] 
 
Por ser um fenômeno complexo e 

multifacetado existem várias abordagens para 

a compreensão da corrupção. O presente 
trabalho considera a abordagem acadêmica 
que se preocupa com as causas deste 
fenômeno, especialmente no nível 
institucional, tendo como representantes J. 
Becquart-Leclercq e S. B. Werner, dentre 
outros. 

Nesta corrente, as causas da corrupção 
estão mais próximas do nível institucional. 
Diferentemente de outros analistas, que 
compreendem a corrupção como parte do 
sistema social, possuindo aspectos positivos 

ao promover o 
desenvolvimento político 
e minimizando a rigidez 
burocrática, a linha de 
pensamento escolhida 
para este ensaio entende 
que a corrupção não 
deve ser justificada. 

Atualmente, o 
combate ao fenômeno da 
corrupção tem sido 
intensificado através de 
uma ação internacional 
que pudesse combatê-la. 
Três são os motivos que 
explicam o aumento de 
políticas que visam ao 
combate à corrupção: 
 
1) Com a ampliação e a 

crescente 
interdependência 

econômica global, os 
efeitos da corrupção são 
universais; portanto, o 
enfrentamento do 
problema cresce em 
importância; 

2) “(...) o aparecimento de um sistema 
financeiro internacional em rede 
eletrônica acentua bastante as 
possibilidades de corrupção, as 
dificuldades para controlá-la e o 
potencial de estragos que pode 
provocar”;[5] 
3) Houve uma maior cooperação 
internacional, com a construção de 
alianças ou redes mundiais que 
dependem da confiança mútua para seu 
sucesso. Tal confiança é prejudicada 
pelo risco da corrupção. 

 
Os problemas advindos da corrupção 

não têm sido discutidos somente no âmbito 
dos Estados; os novos atores internacionais 
tais como as organizações internacionais, as 
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da corrupção e de suas 
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do governo diminuem, a 
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incertezas para a economia 

nacional” 
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ONG’s e a sociedade civil têm se preocupado 
em combatê-la. A relevância de tal tema não 
é restrita a países em fase de 
desenvolvimento, mas também envolve os 
Estados que possuem uma democracia 
consolidada e se preocupam com a evolução 
da corrupção e de suas novas facetas frente 
ao processo crescente de interdependência e 
interação dos Estados no sistema 
internacional. 

 
“Paralelamente ao crescimento das 
implicações globais 
da corrupção, deu-se 
a ampliação do 
impulso para a 
adoção de uma ação 
internacional que a 
combatesse. A 
Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA) negociou a 
Convenção 
Interamericana 
contra a Corrupção, 
que conclama os 
signatários a 
criminalizar o 
suborno transnacional e a cooperar 
entre si para a aplicação de leis contra a 
corrupção e a recuperação de 
enriquecimentos ilícitos. (...) A 
Assembléia das Nações Unidas aprovou, 
em 1996, uma resolução instando os 
membros a adotar medidas contra todas 
as formas de corrupção. O Banco 
Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), (...) juntamente 
com outras entidades multilaterais e 
bilaterais de desenvolvimento, agora se 
concentram, de forma explícita e 
cautelosa, na função da ‘governança’ 
para o desenvolvimento. O Banco 
Mundial reforçou suas regras de 
concessão de verbas para assegurar 
que as verbas por ele concedidas não 
viessem a ser objeto de apropriação 
indébita e nem de desvio.” [6] 

 
A maior vítima da corrupção é a 

sociedade civil, todavia ela muitas vezes se 
torna conivente, num processo paradoxal em 
que “em meio a sentimentos profundos de 
desaprovação, emerge a aceitação latente ou 
a legitimação da corrupção como parte 
inerente ao exercício de poder”. [7] 

A cooperação internacional é um 
mecanismo viável e efetivo para tornar 

possível o combate ao fenômeno da 
corrupção. No contexto atual, há uma 
constante interdependência entre os Estados, 
os problemas são discutidos em âmbito global 
por afetarem todo o sistema; não se pode 
esquecer tampouco que a nova 
reconfiguração das relações internacionais 
permitiu uma participação cada vez mais ativa 
de novos atores nesse cenário. 

À medida que os Estados foram 
amadurecendo, tornando-se parte de um 
sistema global, os padrões de 

interdependência ficaram 
cada vez mais 
desenvolvidos, como 
também as organizações 
intragovernamentais.  

É neste contexto 
que se inserem os 
governos subnacionais. 
Os municípios fazem 
parte do processo 
contemporâneo de 
organização dos Estados 
nacionais, são atores 
internacionais que 
sofrem as conseqüências 
positivas e negativas do 

atual processo de globalização, participando 
de forma ativa nos processos de 
mundialização, com o aumento das 
competências de seus territórios que se 
desenvolvem em paralelo ao aumento da 
cooperação entre cidades. 

 
“A cidade, portanto, tem contribuições 
decisivas para a democratização do 
espaço político internacional. Melhor 
que ninguém, ela pode agregar à 
integração o interesse público, porque 
é nela que o espaço privado se 
organiza e estabelece suas relações 
de força. É na cidade, também, que 
pode agregar à integração a face 
humana da cidadania, porque é nela 
que as pessoas se articulam para 
defender seus interesses. A cidade e a 
região são, também, uma das poucas 
identidades intactas neste mundo 
fragmentado”. [8] 

 
Os governos locais atualmente, com 

relação ao seu potencial, têm capacidade para 
enfrentar a exclusão social, o fortalecimento 
da democracia, buscando novas possibilidades 
de gestão de políticas públicas, com uma 
maior capacidade de enfrentamento de 
desigualdades regionais, adequando de forma 
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é um mecanismo viável e 
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combate ao fenômeno da 
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mais positiva os serviços e as demandas dos 
cidadãos. 

É importante destacar que o espaço 
local, representado pelas cidades globais, 
possui uma importância estratégica na 
economia e no desenvolvimento de 
corporações transnacionais, bem como no 
desenvolvimento da 
economia com serviços 
especializados e 
atividades fundamentais, 
pois 

 
“(...) é no interior 
das grandes 
cidades que os 
processos da 
globalização 
adquirem 
concretude 
(materialidade) e 
se localizam. O 
'lugar' 
representado 
pelas cidades 
possui 
importância 
fundamental na 
prestação de serviços para certos 
tipos de atividades e funções no 
período atual da economia mundial 
transnacional. A dispersão global das 
atividades e a integração global, 
baseadas na concentração da gestão 
econômica e no controle da 
propriedade, contribuem para 
fortalecer o papel estratégico das 
cidades globais." [9] 
 
Munidos do entendimento de que as 

conseqüências dos fenômenos globais 
interferem de forma clara nas 
municipalidades, é possível encontrar 
alternativas para que se possa combater a 
corrupção de forma mais eficaz, contando 
com a atuação fundamental dos governos 
locais, através da cooperação entre as cidades 
no âmbito internacional. 

 
“O fortalecimento dos municípios 
necessariamente passa pela 
viabilização e consolidação de suas 
formas de cooperação. As cidades são 
cada vez mais protagonistas nas 
relações internacionais, considerando 
tanto a cooperação entre cidades, 
quanto os projetos com as agências 
bilaterais e multilaterais de 

desenvolvimento, que reconhecem 
cada vez mais o dinamismo e o 
espaço de atuação existente na esfera 
local. Soma-se a isso o impacto da 
globalização sobre a redução do 
espaço de manobra dos Estados 
nacionais nas políticas 

macroeconômicas e fiscais, 
a integração diferenciada 
de regiões no mercado 
mundial e a crescente 
marginalização de 
territórios nacionais.” [10] 

 
No contexto 

internacional, as redes 
internacionais de cidades 
têm um papel fundamental 
na cooperação e troca de 
experiência entre os 
municípios, como também 
têm como objetivo 
reorientar o cenário 
internacional buscando 
uma globalização com 
menores assimetrias e 
processos exclusivos. 
 

“A crescente importância das cidades 
nas relações internacionais, cuja 
interconectividade foi facilitada pelas 
tecnologias da informação, é 
demonstrada pela profusão de 
protocolos de cooperação entre 
governos locais e regiões, de acordos 
de cooperação técnica, do intercâmbio 
de experiências de gestão local e de 
políticas públicas inovadoras e pela 
constituição de redes internacionais 
de cidades. Neste contexto, nota-se 
igualmente o desenvolvimento de um 
ambiente de relações mais diretas 
entre governos locais e órgãos 
bilaterais e multilaterais para a 
promoção de projetos de 
desenvolvimento urbano, sem a 
intermediação dos Estados nacionais 
onde se situam as localidades. (...) A 
constituição de associações de cidades 
em rede permite o acesso, a troca e a 
disseminação de informações, recurso 
que se tornou estratégico com a 
emergência e o amadurecimento da 
sociedade do conhecimento, da 
revolução tecnológica e do 
acirramento da competitividade 
econômica global. Em sua maioria, 
estas redes de cidades formam-se em 

 
 

“É importante destacar que o 
espaço local, representado 

pelas cidades globais, possui 
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torno de temas relacionados com a 
inclusão social e com modelos 
alternativos de desenvolvimento 
local”. [11] 

 
Conclusões  
 

A cooperação internacional 
descentralizada é um mecanismo que 
representa uma oportunidade para uma nova 
inserção dos Estados nacionais, aumentando 
a interlocução entre o local e o global e 
buscando o fortalecimento democrático como 
também o desenvolvimento dos Estados. 

Levando em consideração as 
conseqüências da corrupção na esfera pública 
e em especial nos governos locais, faz-se 
importante destacar as múltiplas 
possibilidades que os municípios têm de se 
utilizar do crescente intercâmbio entre os 
países, dos financiamentos oferecidos por 
instituições internacionais que visam a 
reformas estruturais, bem como os demais 
mecanismos existentes: ONG’s, instituições 
internacionais, organismos internacionais, etc. 
para que se possa favorecer o controle da 
corrupção. De importância fundamental 
também é a capacitação de funcionários 
públicos e a construção de metas de gestão 
eficientes, pois é no funcionamento de uma 
administração pública local que busque ser 
eficiente e capaz de desenvolver a 
municipalidade, que será possível combater a 
corrupção existente (também) nos governos 
locais, utilizando-se mecanismos de 
transparência e accountability 
(responsabilidade e prestação de contas). 

O estudo aprofundado do fenômeno 
da corrupção demonstra a necessidade de 
combatê-la, dentro da ética reformista, por 
entender que o fenômeno da corrupção é o 
reflexo da desigualdade, da falta de coesão 
social e decadência de valores morais.  

No campo internacional, há uma forte 
interferência negativa do processo de 
corrupção que se aprofunda com a 
interdependência dos Estados, não sendo um 
processo auto-destrutivo que teria fim com a 
modernização estatal, já que pode ser 

verificado tanto em países desenvolvidos 
quanto em desenvolvimento. 

A necessidade de se combater a 
corrupção no nível local vem ao encontro do 
conceito atual de que as cidades são atores 
internacionais que devem responder com 
deveres e direitos no sistema internacional.  

O levantamento dos mecanismos de 
cooperação internacional que visam ao 
combate à corrupção é essencial, pois dessa 
forma eles favorecerão no nível local o 
enfrentamento do problema, levando ao 
desenvolvimento concreto nos países com 
gestões públicas sérias e eficientes, através 
de trocas de experiências positivas entre as 
cidades, bem como da implementação de 
projetos de instituições internacionais que 
visem a pôr fim à corrupção e libertar a 
administração pública de gestores corruptos. 

 
 
Notas 
 
[1] ELLIOT,Kimberly Ann (org). A Corrupção e a Economia 
Global. Brasília: Editora UNB,2002.p.17-18 
[2] Idem. Parte II. p.259. 
[3] ELLIOT,Kimberly Ann (org). A Corrupção e a Economia 
Global. Brasília: Editora UNB,2002. p.269 
[4] BREI, Zani Andrade. Corrupção: dificuldades para definição 
e para um consenso_ Revista de Administração Pública. Rio de 
Janeiro.Nº30 Jan/Fev 1996.p.64-77. 
[5] Fonte: ELLIOT, Dimberly Ann (org). A Corrupção e a 
Economia Global. tradução de Marsel Nascimento Gonçalves de 
Souza._ Brasília: Editora UNB, 2002.p.35 
[6] Fonte: ELLIOT, Dimberly Ann (org). A Corrupção e a 
Economia Global. tradução de Marsel Nascimento Gonçalves de 
Souza._ Brasília: Editora UNB, 2002.p.10 
[7] BREI, Zani Andrade. A corrupção: causas, conseqüências e 
soluções para o problema.RAP Revista de Administração 
Pública. Rio de Janeiro. Nº33. Maio/Jun, 1996. p.103-115. 
[8] PONT, Raul. Cidadania e Soberania nas novas Relações 
Internacionais.Mercociudades. cidade, cidadania e integração. In: 
GALLO, Santiago Martin . Artigo. Editora: Instituto Friedrich 
Naumann, 1997 . 
[9] Idem. 
[10] Fonte: TREVAS, Vicente. Fórum Barcelona 2004. Diàlegs - 
Fòrum Universal de les Cultures – Barcelona 2004 Workshop 
“Cooperação Internacional e rede de cidades”.Vice-Presidente da 
RIAD e Subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da 
República do Brasil. 
[11] Idem p.4-5 
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Para onde foi a Paidéia? 

A ascensão e queda do humanismo 

  
Fernanda Laís de Matos, de Natal 
 
 

“Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento, sente-se naturalmente inclinado à prática 
da educação”. [1] É com a frase anterior que, em 1936, Werner Jaeger inaugura a obra Paidéia, originalmente 
editada em três volumes. Alemão e filólogo, o autor descreve em caráter particular a formação de um elevado 
tipo de Homem, através da demonstração do desenvolvimento histórico na Antigüidade Clássica Grega. 
Evidenciada sua natureza atemporal, o conceito transcende a compreensão lógico-silogística da revolução 
educacional do homem na história das sociedades. [2] Finda por induzir o leitor à identificação de vícios e 
descompassos da (pós-) modernidade. 

Não se trata, assim, de uma propriedade intelectual, fruto da conceituação metodológica de um 
intérprete, pensador ou intelectual. Tampouco de um conjunto de idéias abstratas. A educação grega não é 
uma soma de técnicas e organizações privadas, orientadas para a formação de uma individualidade perfeita e 
independente. Isto só aconteceu na época helenística, quando o Estado grego já havia desaparecido. [3]  

A paidéia tem enredo próprio: a história da realidade concreta do destino vital grego. Jaeger mostra 
que a concepção de educação não seria apenas o fio condutor da peculiaridade física e espiritual da 
comunidade humana. Mais além, representava o sentido do emprego de todo esforço humano na construção 
da própria identidade, da própria essência.  

Poder-se-ia afirmar que a paidéia é a justificativa última da comunidade e da individualidade 
humanas, porquanto estar intimamente relacionada à concepção do indivíduo na sociedade. Aqueles 
conceitos, no entanto, podem se tornar relativos. Não na Grécia. É precisamente dentro dos limites da 
oikumene – concepção da Antigüidade Clássica das dimensões físicas e espirituais do mundo - que se 
assentam as bases deste desígnio. Na Grécia, ressalta Jaeger, a busca pelo conceito de άρχη refere-se à 
“origem ou fonte espiritual, a que sempre, seja qual for o grau de desenvolvimento, se tem de regressar para 
encontrar orientação”. [4] 

 Desse momento em diante, a autodescoberta do Homem não reflete um eu subjetivo, mas encontra 
sua fundação na raiz do vocábulo humanitas, ou seja, a educação do Homem de acordo com a verdadeira 
forma humana, como o seu autêntico ser. Não brota do individual. Acima do ser gregário e do suposto eu 
autônomo, ergue-se o Homem como idéia, que adquire consciência gradual das leis gerais. A ela, aspiram os 
educadores, bem como os poetas, artistas e filósofos, então chamados de “homens de Estado”. 

Cita ainda o influxo da comunidade, enquanto forma de reunião do Homem grego, retratando o 
esforço constante de formar a cada nova geração. Essa comunidade encontrava sua estrutura em leis e 
normas escritas ou não-escritas. Nas palavras do investigador, “toda educação é assim o resultado da 
consciência viva de uma norma que rege uma comunidade humana, quer se trate da família, de uma classe 
ou de uma profissão, quer se trate de um agregado mais vasto, como um grupo étnico ou um Estado”. [5] 

Intrigante, no entanto, é que todos os povos produziram seus próprios códigos, suas leis, suas 
normas. Seja através de um contrato social, apoiados em teorias jurídico-políticas jusnaturalistas, positivistas, 
historicistas, ou mesmo em valores morais ou religiosos. Todos estão sob certo aspecto interligados por senso 
de organização humana ao estabelecerem uma escala de valores. Os gregos, de outra forma, buscaram a “lei” 
que age nas próprias coisas, e procuraram reger por ela a vida e o pensamento do homem. É neste momento 
que a paidéia adquire novos atributos. 

Mesmo presente em momento anterior da linha do tempo, a Grécia representa, em face dos grandes 
povos do Oriente, “um ‘progresso’ fundamental, um novo estágio” em tudo o que se refere à vida dos homens 
em comunidade. Forma-se o marco de uma valoração nova do homem. Atravessando o Estado Romano, o 
Cristianismo, a autonomia espiritual do Renascimento, o conceito sociológico de Bildung [6] e mesmo o neo-
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humanismo de Goethe até o racionalismo da “Época das Luzes”. É pelo motivo exposto que Jaeger conclui que 
“com efeito, se contemplamos o povo grego sobre o fundo histórico do antigo Oriente, a diferença é tão 
profunda que os Gregos parecem fundir-se numa unidade com o mundo europeu dos tempos modernos”. [7] 
Ouro de tolo. A diferença é que a paidéia se tornou um valor perene, sem o qual teria desaparecido. 

Nasce o eu individualizado. Mas Jaeger adverte: a história da educação está essencialmente 
condicionada pela transformação dos valores válidos para cada sociedade. E deixa no ar a pergunta: como 
poderá haver estabilidade de normas, como evitar a debilidade da ação projetada, da insegurança jurídica se 
não houver ação educativa, sem a preservação da tradição? Jellinek [8] responde: deteriora-se o mínimo 
ético. 

Já em 1936, Jaeger escrevia que naquele momento histórico de caráter epigonal, a vida humana havia 
se encolhido na rigidez da sua carapaça. Não acredito que os setenta anos de vida da presente obra reflitam a 
construção de valores que descamaram a carapaça do homem descrito por Jaeger. Concordo, por outro lado, 
que continua a haver uma “profunda necessidade histórica de voltar os olhos para as fontes de onde brota o 
impulso criador do nosso povo, penetrar nas camadas profundas do ser histórico em que o espírito grego, 
estreitamente vinculado ao nosso”. [9] Isso não deve significar um destino arraigado na imutabilidade do 
exemplo histórico. A idéia é muito mais um ideal consciente, uma educação consciente. A carapaça, à mon 
avis, virou pedra. 

A paidéia esteve onipresente na Grécia, já que atuou como uma prática pela qual o Homem criava 
força vital, criadora e plástica, em qualquer atividade, desde que para sua conservação/propagação. Foi a 
única forma de conservar aquela sociedade em uma unidade. Assim, pois: 

 
“Vale mais partir da constituição rácica do espírito grego. A vivacidade espontânea, a sutil mobilidade, 
a íntima liberdade (que parecem ter sido as condições do rápido desabrochar daquele povo na 
inesgotável riqueza de formas que nos surpreende e espanta ao contrato com os escritores gregos de 
todos os tempos, dos mais primitivos aos mais modernos) não têm as suas raízes no cultivo da 
subjetividade, como atualmente acontece; pertencem à sua natureza. E quando esse povo atinge a 
consciência de si próprio descobre, pelo caminho do espírito, as leis e normas objetivas cujo 
conhecimento dá ao pensamento e à ação uma segurança antes desconhecida”. [10] 
 
 

NOTAS 
 
[1] JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. Martins Fontes: São Paulo, 1995. 
p. 3 
[2] Até porque o conceito de educação data do século V. 
[3] Época da qual deriva diretamente a pedagogia enquanto parte da contemporaneidade. Logo, de princípios e propósitos outros que da paidéia. 
[4] Ibidem. p. 5. 
[5] Ibidem. p. 4. 
[6] Poderia ser traduzido como educação-formação. Conceito alemão que mais se assemelhou à concepção da paidéia. 
[7] Ibidem. p. 9. 
[8] Sua concepção de um mínimo de moral declarado obrigatório seria a condição sem a qual uma sociedade não sobreviveria. 
[9] Ibidem. p. 43. 
[10] Ibidem. p. 20. 
 
Fernanda Laís de Matos é graduanda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   
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Tudo nos une, nada nos separa 

 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
Dawisson Belém Lopes, de Belo Horizonte  

 
 

Identidade e relação – A enorme dificuldade que muitos de nós demonstramos em compreender o “outro” 
ganha explícita materialidade quando se trata de cotejar o nosso mais importante vizinho de continente – a 
Argentina. Embora não se trate de um mal original ou peculiar da região (já que várias rivalidades desse 
gênero, algumas bastante mais sanguinolentas até, são identificáveis pelo mundo), a tumultuada relação 
entre os dois maiores países da América do Sul costuma alimentar de conversas de botequim a alentadas 
teses acadêmicas – passando, obviamente, pelos sociologismos de mesa-redonda, nas discussões dominicais 
sobre futebol. Bono Vox, o vocalista do grupo de rock U2, que o diga... 
 
Nada obsta, no entanto, que uma nova safra de pensadores sul-americanos se debruce sobre a temática, 
desprovidos o mais possível dos preconceitos nacionalistas, com o intuito de compreender um pouco melhor o 
“ethos nacional” de argentinos e brasileiros, bem como a natureza de suas interações. A desova, no mercado 
editorial, de publicações cuja proposta é analisar as relações entre o Brasil e o Argentina – caso de Sob os 
olhos de Perón, de Hamilton Almeida (Record, 2005), Crônica de uma guerra secreta, de Sérgio Corrêa da 
Costa (Record, 2004), e Um lugar no mundo, de José Paradiso (Civilização Brasileira, 2005) – é demonstrativa 
dessa tendência. 
  
Boa surpresa – Começo pelo último dos títulos listados, de autoria do professor José Paradiso. Um lugar no 
mundo é obra originalmente publicada em 1993, só agora ganhando uma edição em língua portuguesa. 
Propõe-se nela resgatar a trajetória histórica da política externa argentina, de 1860 aos nossos dias, e a busca 
do país por diferenciação no contexto internacional. Dois são os fatores mais importantes a selar a inserção 
internacional argentina: as relações com a potência hegemônica (primeiro, a Inglaterra, no século XIX e início 
do século XX; depois, os Estados Unidos, sobretudo após a Segunda Guerra) e os condicionantes domésticos 
(a grande oscilação entre neutralistas, militares, antiamericanistas, peronistas etc. no governo). O “lugar” do 
Brasil e do Chile na história da política externa argentina é devidamente enfatizado por Paradiso, como não 
poderia deixar de ser. Embora indiscutivelmente valorosa, surpreende positivamente o fato de que a obra 
conste, hoje, entre as mais vendidas da editora que a publicou, em função do tema contemplado (que não se 
poderia classificar como de “interesse geral”). 
 
O inimigo mora ao lado – Já o ensaio de Sérgio Corrêa da Costa, diplomata de carreira recentemente 
falecido, tem mais vocação para a polêmica – e, por extensão, para as listas de best-sellers. O autor da 
Crônica de uma guerra secreta denuncia, como quem nada quer, uma ampla e bem estruturada conspiração 
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nazista na América, a qual teria ocorrido nos tempos do III Reich (aquele que duraria mil anos, segundo Adolf 
Hitler), na Argentina. Algumas das epígrafes que ilustram a narrativa são de tirar o fôlego. Exemplo: 
“Criaremos no Brasil uma nova Alemanha. Encontraremos lá tudo de que necessitamos” (passagem atribuída 
a Hitler, em 1933). Ou, então: “Uma vez caído o Brasil, o continente sul-americano será nosso” (Juan Perón, 
no manifesto do GOU, 1943). Ainda: “Estava eternamente presente o tema de uma possível guerra [da 
Argentina] com o Brasil” (Dietrich Niebuhr, adido naval alemão em Buenos Aires). Assustador, não? E não se 
trata de exercício ficcional: as informações disponibilizadas são, via de regra, respaldadas por farta 
documentação. Eis um aspecto de nossa história comum do qual tínhamos, até agora, muito pouca 
consciência. Além do quê, a obra de Sérgio Corrêa da Costa propicia ao leitor oportunidade de ambientação à 
vida política argentina nos anos 30/40 do século passado. 
 
Irmãos de fé – Getúlio Dornelles Vargas e Juan Domingo Perón, dois ícones do populismo latino-americano, 
governaram simultaneamente, no início dos anos 1950, Brasil e Argentina (respectivamente). Em comum, os 
sonhos de grandeza de “potências econômicas latino-americanas co-independentes”, como sugere Hamilton 
Almeida, em Sob os Olhos de Perón. Na obra, novas revelações são apresentadas ao leitor, como o 
financiamento eleitoral da campanha de Vargas por Perón, o pacto secreto de união econômica entre os dois 
países e o não-cumprimento, por parte de Vargas, do acordo de cavalheiros com o seu homólogo argentino. A 
propalada rivalidade Brasil-Argentina alimentava-se da incitação de potências mundiais que tinham interesse 
em ver o continente sul-americano dividido – numa aplicação da famosa máxima “dividir para conquistar”. E 
não há como não fazer menção à propalada “hipótese de conflito” entre os países. Segundo Almeida, ela 
existiu em muitos corações e mentes. A dicotomia “amigo-inimigo” (de Carl Schmitt) marcou a condução das 
relações bilaterais Brasil-Argentina por toda a primeira metade daqueles anos 1950. Há quem conserve esse 
tipo de ranço até os dias correntes. 
 
Por uma política internacional liberal (à la Russell) – Assim principia a palestra de Bertrand Russell, 
pronunciada em março de 1918 (um dos picos dramáticos da Primeira Guerra), a respeito das relações 
internacionais de então: 
 
“Pode-se considerar que existem dois princípios objetivos que devem ser almejados pelas relações 
internacionais: primeiro, evitar as guerras, e, segundo, impedir que os países fracos sejam oprimidos pelas 
nações poderosas. De modo algum, esses dois objetivos seguem necessariamente a mesma direção, já que 
uma das maneiras mais fáceis para assegurar a paz mundial seria a combinação dos Estados mais poderosos 
para a exploração e a opressão dos demais. Tal método, porém, não é o que o amante da liberdade apoiaria. 
Devemos levar em conta ambas as finalidades e não nos contentar com nenhuma delas isoladamente.” (Ver 
Bertrand Russell, Caminhos para a Liberdade, Martins Fontes, 2005, p. 123. Grifo nosso.) 
 
Porém, hoje, olhando ao redor, o que vemos são auto-intitulados “liberais” tentando conciliar livre-cambismo 
com as teorias da “hegemonia benigna”, fomentando de maneira indisfarçável a beligerância entre Estados 
(vide as produções acadêmicas – bastante influentes no mundo anglo-saxônico – de Niall Ferguson, Robert 
Cooper, Richard Perle etc.). Ah, se eles tivessem levado a sério o ensinamento de Russell! 
 
O ungido – David Landes, professor emérito de Harvard, posa hoje de autor de clássicos da história 
econômica. Um desses títulos acaba de ganhar nova edição brasileira: trata-se do ótimo Prometeu 
desacorrentado – ensaio corpulento em que se analisam, com riqueza de dados e apreciável erudição, os 
fenômenos da “revolução industrial” (com iniciais minúsculas, significando o processo evolutivo das técnicas e 
dos sistemas produtivos) e da “Revolução Industrial” (a singular transformação por que o processo produtivo 
passou na Inglaterra do século XVIII; e que, eventualmente, estendeu-se por toda Europa continental e 
algumas áreas do além-mar). No primeiro sentido, faz-se possível falar, por exemplo, de “revolução industrial 
precursora”, “segunda revolução industrial” ou de “revolução tecnocientífica do século XX”. Assim, se o 
fenômeno é genericamente concebido, teremos tantas “revoluções industriais” quantas forem as seqüências 
historicamente demarcadas de inovação industrial (além de todas as seqüências que, presumivelmente, 
venham ocorrer no futuro). A revolução industrial e a Revolução Industrial são manifestações distintas (ou, se 
se prefere, diferentes ângulos) de um mesmo conjunto de relações econômicas, tipicamente modernas. 
Configura mérito de Landes a categorização desses eventos, a maneira cristalina como a expõe no seu texto, 
e o tracejar resoluto da linha que separa o concreto do abstrato, o próprio do comum. 
  
Tal como pode parecer, elogiar a obra de Landes é “chover no molhado”. Mas há certos encômios que, por 
virem de quem vêm, revestem-se de mais significado. Ver, por exemplo, como o professor Eric J. Hobsbawm - 
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um dos mais respeitados scholars de nosso tempo - reporta-se à produção de Landes, originalmente datada 
de 1969: "(...) o melhor de todos os textos de introdução à história econômica do período [do surgimento das 
sociedades industriais] é o magnífico livro de Landes" (Cf. A Era do Capital, de Hobsbawm, no apêndice 
"Leituras Complementares"). Redundante acrescentar algo ao que já foi dito, senão que Prometeu 
desacorrentado paga generosamente o tempo investido na sua leitura. 
 
Epitáfio – A frase “Tudo nos une, nada nos separa”, que dá título à coluna, foi pronunciada pelo presidente 
argentino Roque Sáenz Peña, em agosto de 1910, durante viagem ao Rio de Janeiro, a convite do chanceler 
Barão do Rio Branco. Serve de síntese (para lá de irônica...) da relação Brasil-Argentina. 
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1) “Mais vale em todo caso escrever história com 
autoridade do que ajudar a fazê-la sem capacidade”. 
Essa frase de 1 é uma pouco sutil alusão ao trabalho de 
2: 
 
a. Manuel de Oliveira Lima / Barão do Rio Branco; 
b. Arnold Toynbee / Winston Churchill; 
c. Coelho Neto / Ruy Barbosa; 
d. Sérgio Buarque de Hollanda / Getúlio Vargas; 
e. Leopold Von Ranke / Otto Von Bismarck. 
 
2) Entre 1975 e 2003, o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) de Brasil e Chile evoluiu marginalmente 
conforme a seguinte comparação: 
 
a. O desempenho brasileiro foi inferior ao chileno; 
b. O desempenho chileno foi inferior ao brasileiro; 
c. O desempenho brasileiro foi idêntico ao chileno; 
d. Não havia dados disponíveis para ambos em 1975; 
e. Nenhuma das alternativas acima. 
 
3) De acordo com o livro sagrado Qur’an, o profeta 
Muhammad: 
 
a. Foi o único profeta de Allah; 
b. Foi o primeiro profeta de Allah; 
c. Foi o derradeiro profeta de Allah; 
d. Foi o 12º profeta de Allah; 
e. Foi o 23º profeta de Allah. 
 
4) O Tratado de Madrid, assinado em 1750 pelas coroas 
portuguesa e espanhola, é associado a qual princípio do 
Direito? 
 
a. Erga omnes; 
b. Pacta sunt servanda; 
c. Iura in re alinea; 
d. Uti possidetis; 
e. Suum cuique tribuere. 
 
5) O jogador de futebol brasileiro mais caro de todos os 
tempos, em relação ao valor atualizado do dólar 
corrente, foi: 
 
a. Falcão (vendido para a Roma em 1980); 
b. Romário (vendido para o Barcelona em 1992); 
c. Ronaldo Fenômeno (vendido para a Internazionale de 
Milão, em 1998); 
d. Denílson (vendido para o Real Betis em 1998); 
e. Robinho (vendido para o Real Madrid, em 2005). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) “Definir é matar; sugerir é criar”. Qual vertente 
estética adotou essa frase como mote, e quem a 
pronunciou? 
 
a. Simbolismo, Stephane Mallarmé; 
b. Surrealismo, Salvador Dalí; 
c. “Pré-Rafaelitas”, Edward Robert Hughes; 
d. Situacionismo, Malcolm McLaren; 
e. Arte Povera, Iannis Kounellis. 
 
7) De acordo com a Anistia Internacional, 97% das 
execuções de indivíduos com base em estatutos 
legais ocorridas no mundo têm lugar: 
 
a. na Libéria, em Cuba, na China e no Irã; 
b. no Chile, na Áustria, na Islândia e no Iraque; 
c. nos Estados Unidos, no Vietnã, no Irã e na China; 
d. na Arábia Saudita, no Irã, no Sudão e na Alemanha; 
e. nos Estados Unidos, em Cuba, na China e em Cingapura. 
 
8) A discografia dos Rolling Stones, “a maior banda 
de rock 'n' roll do mundo” (slogan de sua turnê de 
1969), foi sumarizada por um especialista, 
consistindo em: 
 
a. 78 discos de estúdio oficiais; 
b. 560 páginas com lançamentos de todos os formatos; 
c. 7546 discos piratas conhecidos; 
d. 24 discos ao vivo oficiais; 
e. 345 canções lançadas em formato “single”. 
 
9) Estima-se que os genes de Genghis Khan, o 
famoso conquistador mongol e criador do maior 
império conhecido em extensão territorial, estejam 
presentes na atualidade: 
 
a. Em todos os pigmeus sudaneses do Baixo Nilo; 
b. Em 16 milhões de seres humanos; 
c. Em 45% da população da moderna Mongólia; 
d. Em depósitos secretos da CIA; 
e. Em George W. Bush. 
 
10) O maior poema conhecido em língua portuguesa 
possui: 
 
a. 7312 versos, cada qual homenageando um notável 
português; 
b. 365 estrofes, correspondendo a cada dia do ano. 
c. 1715 versos, fruto de colaboração de inúmeros autores 
na internet; 
d. Apenas uma rima tradicional, homenageando Luís de 
Camões; 
e. 10 cantos, homenageando os deuses do Olimpo grego.



 
 
O Debatedouro, ed. 72, 27/2/2006 

 
 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo autônomo e independente, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Não se vincula a qualquer entidade. 
 

58

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPEDIENTE: 
 

EDITOR-CHEFE 
 

Dawisson Lopes  
dawissonlopes@odebatedouro.com.br 

 
EDITORES-EXECUTIVOS 

 
Carlos Frederico Gama 

carlosgama@odebatedouro.com.br 
 

Filipe Nasser 
filipenasser@odebatedouro.com.br 

 
Joelson Vellozo Jr. 

 joelsonvellozo@odebatedouro.com.br 
 

COLUNISTAS 
 

Danilo Limoeiro 
 danilolimoeiro@odebatedouro.com.br 

 
Guilherme Casarões 

guilhermecasaroes@odebatedouro.com.br 
 

Igor Abdalla Medina de Souza 
 

Leonardo César Ramos  
leonardoramos@odebatedouro.com.br 

 
Lucas Grassi Freire 

 
Lindolpho Cademartori  

lcademartori@odebatedouro.com.br 
 

Luis Guillermo Villavicencio 
lvillavicencio@odebatedouro.com.br 

 
Luiz Feldman 

luizfeldman@odebatedouro.com.br 
 

Nico 
nico@odebatedouro.com.br 

 
Nuno Ferreira 

nunoferreira@odebatedouro.com.br  
 

Rodrigo Cintra 
cintra@revistaautor.com.br 

 
CONVIDADOS DA EDIÇÃO: 

 
 

Camillo Fraga Reis é administrador público formado 
pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e 
bacharel em Relações Internacionais pela PUC-Minas. 

 
Débora F. B. do Prado é graduanda em Relações 

Internacionais pela UNESP. 
 

Erwin Pádua Xavier é mestrando pelo Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-Rio. 

 
Fernanda Laís de Matos é graduanda em Direito pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.   
 

Renatho Costa é mestrando em História (FFLCH/USP) 
e bacharel em Relações Internacionais (FASM/SP). 

 
Talita Machado Xavier é graduanda em Relações 

Internacionais pela UNIBERO-SP. 
 
 

CHAVE DO QUIZ: 1) A; 2) C; 3) C; 4) D; 5) D;  
6) A; 7) C; 8) B; 9) B; 10) C. 

   

 
 

nnoossssooss  ppaarrcceeiirrooss 

RR..II..ssaaddaass  

Visite nosso fórum on-line em: 
http://www.odebatedouro.com.br/forum 


