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CAPÍTULO I

UMA TEORIA REALISTA DA
POLÍTICA INTERNACIONAL

Este livro tem por objetivo apresentar uma teoria sobre
política internacional. A prova pela qual tal teoria deve ser julgada
tem de caracterizar-se por uma natureza empírica e pragmática,
e nào apriorística e abstrata. Em outras palavras, essa teoria deve
ser testada, não em função de algum princípio abstrato precon
cebido ou de determinado conceito desligado da realidade, mas
sim pelo seu propósito: trazer ordem e sentido para uma massa
de fenômenos que, sem ela, permaneceriam desconexos e in
compreensíveis. Ela deve ser submetida a dois testes, um empírico
e outro teórico, qual seja: será que os fatos, tais como se apre
sentam hoje, prestam-se realmente à interpretaçào que essa teo
ria propõe para os mesmos? Será que as conclusões a que chega
a teoria decorrem, sob o prisma da lógica, necessariamente de
suas premissas? Em resumo: será que a teoria é coerente com os
fatos e com seus próprios elementos constitutivos?

A matéria suscitada por essa teoria diz respeito à natureza
de qualquer política. A história do pensamento político moder
no não é mais do que a crônica da contenda entre duas escolas
doutrinárias que diferem fundamentalmente em suas concep
ções da natureza do homem, da sociedade e da política. A pri
meira acredita que uma determinada ordem política, racional e
moral, por ser derivada de princípios abstratos válidos univer
salmente, pode ser alcançada nas condições atuais e de pronto.
Ela pressupõe a retidão inerente e a maleahilidade infinita da
natureza humana, motivo pelo qual debita a incapacidade da
ordem social de elevar-se ao nível dos padrões racionais à falta
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de conhecimento e de compreensão, ~l obsolescência das insti
tuições sociais ou ~l depravação de certos indivíduos ou grupos
isolados. Ela confia na educação, na reforma e no uso esporádi
co de métodos coercitivos para remediar esses defeitos.

A outra escola considera que o mundo, imperfeito como é
do ponto de vista racional, resulta do encontro de forças ineren
tes ~) natureza humana. Assim, para poder melhorar o mundo,
seria necessário trabalhar com essas forças, e lÜO contra elas.
Tendo em vista que vivemos em um universo formado por inte
resses contrários, em conflito contínuo, não há possibilidade de
que os princípios morais sejam algum dia realizados plenamen
te, razão por que, na melhor das hipóteses, devem ser buscados
mediante o recurso, sempre temporário, ao equilibrio de inte
resses e à inevitavelmente precária soluçao de conflitos. Assim
sendo, essa escola vê em um sistema de controles recíprocos
um princípio universal válido para todas as sociedades pluralistas.
Ela recorre mais a precedentes históricos do que a princípios
abstratos e tem por objetivo a realização do mal menor em vez
do bem absoluto.

Essa preocupação teórica com a natureza humana tal como
ela se apresenta, e com os processos históricos, à medida que
eles ocorrem, fez com que a teoria aqui caracterizada ganhas
se o nome de realista. Quais são os princípios do realismo
político? Nào se poderá fazer aqui uma exposição sistemática
da filosofia do realismo político, mas nos bastará destacar seis
de seus princípios fundamentais, que têm sido freqüentemente
mal compreendidos.

Sns PRINCÍI'/OS J)() RHAUSMO POLÍnco

1) O realismo político acredita que a política, como aliás a
sociedade em geral, é governada por leis objetivas que deitam
suas raízes na natureza humana. Para estar em condições de
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melhorar a sociedade, é necessano entender previamente as
leis pelas quais a sociedade se governa. Uma vez que a opera
çào dessas leis independe, absolutamente, de nossas preferên
cias, quaisquer homens que tentem desafiá-las terão de incorrer
no risco de fracasso.

O realismo, por acreditar na objetividade das leis da políti
ca, tem de admitir igualmente a possibilidade de desenvolver-se
uma teoria racional que reflita essas leis objetivas, mesmo que
de modo imperfeito e desequilibrado. Ele também acredita,
portanto, na possibilidade de distinguir, no campo da política,
entre a verdade e a opinião; entre o que é verdadeiro, objetiva
e racionalmente, apoiado em provas e iluminado pela razão, e
aquilo que não passa de um julgamento subjetivo, divorciado
da realidade dos fatos e orientado pelo preconceito e pela cren
ça de que a verdade consiste nos próprios desejos.

A natureza humana, em que as leis da política têm as suas
raízes, é a mesma desde as filosofias clássicas da China e da
Índia. A Grécia buscou descobrir essas leis. Donde se conclui
que, em matéria de teoria política, a novidade não é necessaria
mente uma virtude, nem a velhice constitui um defeito. O fato
de que jamais se tenha ouvido mencionar uma certa teoria polí
tica - caso exista tal teoria - tende a criar uma presunção mais
contrária do que favorável à solidez da mesma. Do mesmo modo,
o fato de que uma teoria política tenha sido desenvolvida há
centenas ou mesmo milhares de anos - como foi o caso da teoria
do equilíbrio do poder - não deve criar a presunção de que ela
tenha de ser ultrapassada e vista como obsoleta. Uma teoria po
lítica deve ser submetida ao teste duplo da razão e da experiên
cia. Relegar uma determinada teoria porque ela floresceu sécu
los atrás significa apresentar não um argumento racional, mas
um preconceito modernista que considera natural a superiorida
de do presente sobre o passado. Considerar o renascimento de
uma tal teoria como "moda" ou "mania" é admitir que, em maté
ria de política, podemos ter opiniões, mas mio verdades.
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Para o realismo, a teoria consiste em verificar os fatos e dar a
eles um sentido, mediante o uso da razão. O realismo parte do
princípio de que a natureza de uma determinada política externa
só pode ser averiguada por meio do exame dos atos políticos
realizados e das conseqüências previsíveis desses atos. Desse
modo, torna-se possível descobrir o que os políticos realmente
fizeram. Do exame das conseqüências previsíveis de seus atos,
podemos presumir quais teriam sido os seus objetivos.

Contudo, nâo basta o exame dos fatos. Para dar algum sen
tido à matéria-prima factual de uma política externa, devemos
enfocar a realidade política com uma espécie de esboço racio
nal, um mapa que nos sugira os possíveis sentidos de política
externa. Em outras palavras, colocamo-nos na posição de um
político que tenha de enfrentar certo problema de política ex
terna, sob determinadas circunstâncias, e nos perguntamos quais
seriam as alternativas racionais dentre as quais teria de escolher
um político que tivesse de lidar com esse prohlema sob as refe
ridas circunstâncias (sempre na presunção de que ele age de
modo racional), e quais dessas alternativas seriam provavelmente
selecionadas por esse político em particular, atuando sob tais
circunstâncias. O confronto dessa hipótese racional contra os
fatos reais e suas conseqüências é o que proporciona um senti
do teórico aos fatos da política internacional.

2) A principal sinalização que ajuda o realismo político a
situar-se em meio à paisagem da política internacional é o con
ceito de interesse definido em termos de poder. Esse conceito
fornece-nos um elo entre a razão que busca compreender a
política internacional e os fatos a serem compreendidos. Ele
situa a política como uma esfera autônoma de ação e de enten
dimento, separada das demais esferas, tais como economia (en
tendida em termos de interesse definido como riqueza), ética,
estética ou religião. Uma teoria política, de âmbito internacional
ou nacional, desprovida desse conceito, seria inteiramente im-
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possível, uma vez que, sem o mesmo, não poderíamos distin
guir entre fatos políticos e não-políticos, nem poderíamos trazer
sequer um mínimo de ordem sistêmica para a esfera política.

Normalmente, achamos que políticos pensam e agem em
termos de interesse definido como poder, e a experiência da
história comprova tal presunção. Ela nos permite como que re
montar ou antecipar os passos que um político - passado, pre
sente ou futuro - deu ou dará no cenário político. Olhamos
sobre seus ombros quando ele redige seus despachos; ouvimos
suas conversas com outros políticos; lemos e até mesmo anteci
pamos os seus pensamentos. Raciocinando em termos de inte
resse definido como poder, passamos a pensar como ele. Na
qualidade de observadores desinteressados, compreendemos
seus pensamentos e suas ações talvez melhor até mesmo do
que ele próprio, que é o ator na cena política.

O conceito de interesse definido como poder impõe ao oh
servador uma disciplina intelectual e introduz uma ordem racio
nal no campo da política, tornando possível, desse modo, o en
tendimento teórico da política. No que diz respeito ao ator,
contribui com a disciplina racional em ação e cria essa assombro
sa continuidade em matéria de política externa, que faz com que
a política exterior americana, britânica ou russa se nos apresente
como algo sujeito a uma evolução contínua, inteligível e racional,
em geral coerente consigo própria, a despeito das distintas moti
vações e preferências e das qualidades morais dos políticos que
se sucederam. Uma teoria realista da política internacional evita
rá, portanto, duas falácias populares: a preocupação com moti
vos e a preocupação com preferências ideológicas.

Buscar a chave da política externa com base exclusivamen
te nos motivos que orientam os políticos constitui intento fútil e
enganador. Fútil, porque os motivos representam os mais ilusó
rios dados psicológicos, uma vez que podem ser distorcidos,
freqüentemente a ponto de não mais serem reconhecidos pelos
interesses e emoções tanto do ator como do observador. Será
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que sahemos realmente quais são os nossos próprios motivos? E
o que podemos saher dos motivos de outros?

Além disso, mesmo que tivéssemos acesso aos motivos re
ais dos políticos, esse conhecimento pouco nos ajudaria a com
preender políticas externas e talvez pudesse mesmo nos induzir
a algum erro. Não há dúvida de que o conhecimento dos moti
vos que orientam um político pode esclarecer-nos sobre a pos
sível direção da sua política exterior, mas não pode dar a me
nor indicação que permita prever suas políticas externas. A
história não nos apresenta uma correlação exata e necessária
entre a qualidade dos motivos e a qualidade da política exterior.
E isto é válido em termos tanto morais quanto políticos.

Não podemos, com hase nas boas intenções de um políti
co, concluir que suas políticas externas serão moralmente
elogiáveis ou politicamente hem-sucedidas. Julgando por seus
motivos, podemos dizer que ele não seguirá de modo conscien
te políticas moralmente erradas, mas nada conseguiremos de
duzir sobre a prohahilidade de sucesso das mesmas. Se quiser
mos conhecer as qualidades políticas e morais de suas açôes,
teremos de conhecê-las, e não os motivos desse político. Quantas
vezes estadistas, levados pelo desejo de melhorar o mundo,
acabaram por torná-lo ainda pior? E, com que freqüência, não
têm eles huscado um objetivo, para terminar realizando algo
que não era esperado nem desejado?

As políticas de apaziguamento de Nevil1e Chamberlain, até
o ponto em que se pode julgá-las, eram inspiradas em bons
motivos e ele era, provavelmente, menos motivado por consi
deraçôes de poder pessoal do que muitos outros primeiros-mi
nistros britânicos. Ele huscou preservar a paz e assegurar a feli
cidade de todos. Não obstante, suas políticas contribuíram para
tornar inevitável a Segunda Guerra Mundial e para acarretar
sofrimentos incomensuráveis para milhões de pessoas. Por ou
tro lado, a motivação de Winston Churchill tinha um escopo
muito menos universal e muito mais estreitamente voltado para
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o poder pessoal e nacional, o que não impediu que as políticas
externas derivadas desses motivos de hierarquia inferior tives
sem se revelado certamente superiores em qualidade moral e
política às adotadas por seu antecessor. Avaliado por seus moti
vos, Rohespierre foi um dos mais virtuosos homens que já exis
tiram e, no entanto, foi exatamente o radicalismo utópico dessa
mesma virtude que o levou a matar os menos virtuosos que ele
e que o arrastou ao cadafalso e acabou destruindo a revolução
de que ele era um dos líderes.

Os bons motivos propiciam segurança contra políticas
deliberadamente perversas, mas nào garantem a correçào moral
e o sucesso político das políticas neles inspiradas. O que é im
portante saber, para alguém desejoso de entender política exter
na, nào sào os motivos primordiais de um político, mas sua ap
tidão intelectual para captar os elementos essenciais da política
exterior e sua capacidade política para concretizar tudo o que
ele absorveu em açào política bem sucedida. Como conseqüên
cia, pode-se dizer que, enquanto a ética julga em abstrato as
qualidades morais dos motivos, a teoria política tem de julgar as
qualidades políticas do intelecto, da vontade e da acào.

Uma teoria realista da política internacional deverá igual
mente evitar uma outra falácia muito comum, que consiste em
equiparar as políticas exteriores de um político às suas simpatias
filosóficas ou políticas, ou em deduzir as primeiras tomando por
base as últimas. Os políticos, de modo particular nas condições
contemporâneas, podem ter o hábito de apresentar suas políticas
externas em termos de suas simpatias filosóficas ou políticas no
intuito e conquistar apoio popular para as mesmas. Apesar disso,
eles terào de distinguir, como o fazia Lincoln, entre o seu "dever
oficial", que implica pensar e agir em funçào do interesse nacio
nal, e o seu "desejo pessoal", que é o de ver seus próprios valores
morais e seus princípios políticos realizados em todo o mundo. O
realismo político não requer e nem desculpa, a indiferença a
ideais políticos e a princípios morais, mas exige de fato uma
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distinção muito nítida entre o desejável e o possível - entre o que
é desejável em qualquer lugar e a qualquer tempo, e o que é
exeqüível sob certas condições de tempo e de lugar.

É claro que nem todas as políticas externas seguiram sem
pre um caminho tão racional, objetivo e frio. Os elementos even
tuais de personalidade, preconceitos e preferências subjetivas,
aliados a todas as fraquezas do intelecto e da vontade a que a
carne está sujeita, tendem a desviar a execução das políticas
externas de seu curso racional. Particularmente nos casos em
que a política externa é conduzida sob as condições de controle
democrático, a necessidade de conquistar emoções populares
em apoio a essa política não pode deixar de toldar a racionali
dade da própria política exterior. Não obstante, uma teoria de
política externa que aspire à racionalidade terá, nesse ínterim,
como que abstrair esses elementos irracionais e buscar pintar
um quadro de política externa mediante o qual se comprove
que a essência racional se baseou na experiência, sem os ine
rentes desvios da racionalidade, que igualmente são encontra
dos na experiência.

Os desvios em relação à racionalidade - desde que não
resultantes do capricho individual ou da psicopatologia pessoal
do policy maker - podem se apresentar como fatores contin
gentes apenas do ponto de vista privilegiado da racionalidade,
embora possam constituir, eles próprios, elementos integrados
em um sistema coerente de irracionalidade. Por isso, merece
ser explorada a possibilidade de construir-se, por assim dizer,
uma contrateoria irracional da política.

Qualquer pessoa que reflita sobre a evolução do pensa
mento americano em matéria de política internacional ficará
impressionada pela persistência de atitudes equivocadas que,
sob formas variadas, sobrepuseram-se à argumentação intelec
tual e à experiência política. Desde que, seguindo a verdadeira
tradição aristotélica, essa surpresa se transforme na busca de
compreensão racional, tal procura nos levará a uma conclusão
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que é, ao mesmo tempo, confortante e perturbadora: encontramo
nos aqui na presença de defeitos intelectuais que são comparti
lhados por todos nós, em diferentes modos e graus. Em seu
conjunto, eles nos fornecem um sumário de uma espécie de
patologia da política internacional. Quando a mente humana
defronta a realidade com o propósito de tomar medidas concre
tas, entre as quais o embate político é um dos principais exem
plos, ela costuma ser desencaminhada por um destes quatro
corriqueiros fenômenos mentais: a obsolescência, em face de
uma nova realidade social, de modos de pensar e de agir que
até então se mostravam adequados; as interpretações demono
lógicas, que substituem a realidade dos fatos por uma outra,
fictícia, povoada por pessoas malvadas, mais do que por ques
tões aparentemente intratáveis; a recusa de enfrentar um estado
de coisas ameaçador, que é negado mediante o recurso a uma
verbalização ilusória; e a crença na infinita maleabilidade de
uma realidade notavelmente turbulenta.

A humanidade reage a situações sociais por meio de pa
drões repetitivos. A mesma situação, uma vez reconhecida em
sua identidade com situações anteriores, suscita a mesma res
posta. A mente como que mantém em estado de prontidão uma
quantidade de padrões de procedimentos apropriados para di
ferentes situações; basta-lhe somente identificar um caso deter
minado, para aplicar ao mesmo um modelo preexistente que
pareça indicado. Desse modo, a mente humana obedece ao
princípio da economia de trabalho, ou lei do menor esforço,
tornando dispensável um novo exame para cada situação indi
viduai que surja e para o padrão de pensamento e acâo a ela
apropriados. Contudo, quando a matéria está sujeita a mudan
ças dinâmicas, os padrões tradicionais deixam de ser adequa
dos e devem ser substituídos por outros novos que reflitam a
referida alteração. Doutro modo, abrir-se-á um hiato entre os
padrões tradicionais e as novas realidades e o pensamento e a
ação tomarão rumos errados.
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No plano internacional, não seria exagero dizer que a pró
pria estrutura das relações internacionais - tal como refletida em
instituições políticas, procedimentos diplomáticos e ajustes legais
- vem tendendo a distanciar-se da realidade da política interna
cional, e a tornar-se irrelevante para a mesma. Enquanto a pri
meira presume a "igualdade soberana" de todas as nações, a se
gunda é dominada por uma extrema desigualdade dessas mesmas
nações, duas das quais são chamadas de superpotências porque
dispõem de um poder sem precedentes de destruição total, e
muitas outras são intituladas de "miniestados", devido ao seu minús
culo poder, se comparado a dos tradicionais estados-naçôes. Esse
contraste e essa incompatibilidade entre a realidade da política
internacional, de um lado, e os conceitos, instituições e múltiplos
procedimentos destinados a tornar inteligível e controlar a pri
meira, de outro, foram as causas, pelo menos no nível inferior ao
das grandes potências, da presente ingovernabilidade das rela
ções internacionais, que chega às raias da anarquia. O terrorismo
internacional e as diferentes reações governamentais que ele susci
ta, o envolvimento de governos estrangeiros na guerra civil do
Líbano, as operações militares dos Estados Unidos no Sudeste da
Ásia e a intervenção militar da União Soviética na Europa Oriental
são operações que não podem ser explicadas ou justificadas toman
do-se por referência apenas os conceitos, instituições e procedi
mentos tradicionais.

Todas essas situaçôes revelam uma característica em co
mum. A moderna circunstância da interdependência exige uma
ordem política que tome tal fato em consideração, enquanto
que, na realidade, a superestrutura legal e institucional, de olhos
postos no século XIX, ainda presume a existência de uma
multiplicidade de estados-nações auto-suficientes, estanques e
soberanos. Esses resquícios de uma obsolescente ordem legal e
institucional não só constituem um obstáculo para uma transfor
mação racional das relações internacionais, em vista da desi
gualdade de poder e da interdependência de interesses, como
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também tornam precárias, se não impossíveis, quaisquer políti
cas mais racionais dentro do contexto vicioso de tal sistema.

Personificar problemas sociais constitui uma das caracte
rística do modo de pensar primitivo. Essa tendência se mostra
particularmente forte quando o problema parece não ser sus
cetível de compreensão racional e manipulação com êxito.
Quando um determinado indivíduo ou grupo de indivíduos é
identificado com uma dificuldade renitente, fica-se com a im
pressão de que tal problema se torna não só acessível intelec
tualmente, como suscetível de solução. Desse modo, a crença
em Satã como a fonte do mal faz-nos "compreender" a nature
za da dificuldade, mediante a focalização da busca de sua ori
gem e controle sobre um indivíduo em particular, cuja existên
cia física é por nós admitida. A complexidade do conflito político
exclui soluções tão simples. As catástrofes naturais não pode
rão ser evitadas pela queima de bruxas. Do mesmo modo, a
ameaça de que uma poderosa Alemanha estabeleça sua
hegemonia sobre a Europa não será atalhada mediante o sim
ples afastamento de uma série de líderes germânicos. Contu
do, ao associar determinada questão a certas pessoas sobre as
quais temos controle, ou esperamos ter, conseguimos reduzir
as. dimensões do problema a proporções mais controláveis,
tanto do ponto de vista intelectual como do pragmático. Uma
vez que tenhamos identificado determinadas pessoas, ou gru
pos de pessoas, como a fonte do mal, parece-nos ter entendi
do o nexo causal que nos conduz desses indivíduos ao proble
ma social e essa compreensão ilusória nos sugere a solução
aparente: eliminemos os indivíduos "responsáveis" e o proble
ma estará resolvido.

A superstição ainda domina as nossas relações dentro da
sociedade. O modo demonológico de pensar e de agir foi trans
ferido para outros campos da atividade humana ainda fechados
ao tipo de exame e de ação racionais que afugentaram a supers
tição das nossas relações com a natureza. Como disse William
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Graham, "a quantidade de superstição não mudou muito; ela
agora está ligada à política e nào à religião". I As numerosas
ocasiões em que os Estados Unidos deixaram de reconhecer e
reagir à natureza policêntrica do comunismo constituem um
exemplo importante dessa falha. O corolário dessa oposição
generalizada ao comunismo vê-se no apoio indiscriminado a
governos e movimentos que professam e praticam o
anticomunismo. As políticas norte-americanas na Ásia e na Amé
rica Latina são conseqüências dessa posição simplista. É aqui
que devemos localizar o elemento de racionalidade da Guerra
do Vietnã e de nossa incapacidade de nos entendermos com a
China continental. O mesmo se pode dizer da teoria e da prática
de incentivar movimentos rebeldes, inclusive o recurso a assas
sinatos em larga escala, sob a égide do Programa Fênix, no
Vietnã, hem como a eliminação, efetivado ou tentado, de deter
minados estadistas. Mais recentemente, foi possível observar
indícios de um enfoque semelhante na América Central.

Esse enfoque demonológico aplicado à política internacio
nal reforça uma outra tendência patológica: a de recusar-se a
tomar conhecimento de uma realidade ameaçadora e a reagir
de modo efetivo a ela. Foi essa mesma atitude demonológica
que transferiu nossa atenção e nossas preocupaçôes para ele
mentos acessórios do comunismo - pessoas no país ou no exte
rior, movimentos políticos, governos estrangeiros - desviando-a
da ameaça real, isto é, o poder dos Estados, sejam eles comunis
tas ou não. O macarthismo constituiu não somente o mais pene
trante e avassalador exemplo americano do enfoque demono
lógico, como também uma das mais extremadas ocorrências desse
tipo de erro de julgamento: ele substituiu a ameaça real do po
der russo pelo perigo, em grande parte ilusório, da subversão
interna.

I "Mores of lhe Present anel Future" in War and Otber Essays. Ncw Haven, Yale
lJniversity l'ress, 1911, p. I 'i9.
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Finalmente, faz pane ainda desse enfoque da política a cren
ça de que não existem problemas insolúveis, por mais
desesperadores que possam parecer, desde que estejamos dis
postos a envidar esforços bem-intencionados, bem-financiados
e competentes. Em outra obra, procurei revelar as raízes intelec
tuais e históricas dessa crença.' aqui, limitar-me-ei a assinalar a
sua força persistente, a despeito de muita experiência em senti
do contrário, como a Guerra do Vietnã e o declínio generaliza
do do poder americano. Essa preferência por soluções econô
micas para problemas políticos e militares é reforçada de modo
muito poderoso pelos interesses de potenciais recipiendários
de apoio econômico, os quais preferem a transferência de van
tagens econômicas, claramente proveitosa, às dolorosas e arris
cadas negociações diplomáticas.

A diferença entre a política internacional, tal como ela real
mente é, e uma teoria racional dela derivada assemelha-se à
distinção que existe entre uma fotografia e um retrato pintado.
A foto revela tudo o que pode ser percebido pelo olho nu. Já o
retrato pintado pode não mostrar tudo que for visível pelo olho,
mas indica, ou pelo menos procura indicar, algo que não pode
ser observado pelo olho, a saber, a essência humana da pessoa
retratada.

O realismo político contém tanto um elemento teórico como
um normativo. Ele não só sabe que a realidade política está
cheia de contingências e irracionalidades sistêmicas, como nos
chama a atenção para as influências típicas que elas exercem
sobre a política externa. Não obstante, ele compartilha com
qualquer teoria social a necessidade, para fins de compreensão
teórica, de enfatizar os elementos racionais da realidade políti
ca, pois são esses mesmos elementos racionais que tornam a
realidade inteligível para a teoria. O realismo político apresenta

, Scientific Ma" /'('I:\'/IS PUII'('r Politics. Chicago: Univcrxity of Chicago Prcxs, !9íCl.
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a construção mental teórica de uma política externa racional
que a experiência jamais poderia alcançar completamente.

Ao mesmo tempo, o realismo político considera que uma
política externa racional é uma boa política externa, visto que
somente uma política externa racional minimiza riscos e maximiza
vantagens; desse modo, satisfaz tanto o preceito moral da pru
dência como a exigência política de sucesso. O realismo políti
co deseja que o retrato fotográfico do mundo político se asse
melhe tanto quanto possível ao seu retrato pintado. Consciente
da separação inevitável que existe entre a política externa boa 
isto é, racional - e a política externa como ela é realmente, o
realismo político sustenta não somente que a teoria tem de ser
focalizada sobre os elementos racionais da realidade política,
mas também que a política externa tem de ser racional em vista
de seus propósitos morais e práticos.

Não se deve, portanto, considerar como um argumento
contra a teoria aqui apresentada a circunstância de que a políti
ca externa efetiva não consegue ou não pode manter-se em
sintonia com tal teoria. Esse raciocínio não interpreta correta
mente a intenção deste livro, que é a de apresentar não uma
descrição genérica e indiscriminada da realidade política, mas
uma teoria racional da política internacional. Longe de ser
desabonada pelo fato de que, por exemplo, dificilmente se en
contrará no mundo real um equilíbrio perfeito de poder, ela
reconhece que a realidade, por ser deficiente nesse aspecto,
deve ser entendida e avaliada como uma tentativa de aproxima
ção de um sistema ideal de equilíbrio de poder.

3) O realismo parte do princípio de que seu conceito
chave de interesse definido como poder constitui uma catego
ria objetiva que é universalmente válida, mas não outorga a
esse conceito um significado fixo e permanente. A noção de
interesse faz parte realmente da essência da política, motivo
por que não se vê afetada pelas circunstâncias de tempo e
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lugar. A afirmação de Tucídides, fortalecida pelas experiências
da Grécia antiga, de que "a identidade de interesses é o mais
seguro dos vínculos, seja entre Estados, seja entre indivíduos",
foi retomada no século XIX pela observação de lorde Salisbury,
segundo a qual "o único vínculo de união que permanece"
entre as naçôes é "a ausência de quaisquer interesses em CC)O

flito", Ela foi transformada em um princípio geral de governo
por George Washington:

"Um escasso conhecimento da natureza humana bastará para

nos convencer de que, com respeito à grande maioria da hu

manidade, o interesse constitui o princípio que tudo governa;

e que quase todo homem. em maior ou menor escala, está

submetido ;) sua influência. Razoes de virtude pública, durante

algum tempo ou em casos particulares, podem levar os ho

mens ;) observância de uma conduta puramente desinteressa

da; mas não serâo ror si mesmas suficientes para gerar uma

conformidade perseverante com os elevados ditames e obriga

,'ôes do dever social. Poucos são os indivíduos capazes de

fazer um sacrifício contínuo de todos os propósitos dos inte

resses ou das vantagens pessoais em prol do bem comum. f:
inútil vociferar contra a depravação da natureza humana sob

esse aspecto. A realidade é esta, como o prova a experiência

de todas as eras e nações e, se quisermos alterar a situação,

forçoso nos será, antes disso, modificar em grande medida a

natureza do homem. Estará fadada ao fracasso toda instituição

que n;10 esteja edificada sobre a verdade presumida dessas

máximas ."\

\ Tbe Wrilings (!/(,'eorg€' Washington, editado ror john C. Fitzpatrick. Washington,
D.C., Unitcd Stales l'rinting Officc, 193]-44), Vol. X, r. 363.
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A mesma idéia foi repetida e amplificada no século XX pela
observação de Max Weber:

"São os interesses (materiais e ideais), e não as idéias, que

dominam de modo direto as ações dos homens. Contudo, fo
ram as 'imagens do mundo', criadas por essas mesmas idéias,
que freqüentemente serviram como chaves de desvio, ao de
terminar sobre que trilhos o dinamismo cios interesses mante
ve as ações em movimento. ",

Contudo, o tipo de interesse que determina a ação política
em um determinado período da história depende do contexto
político e cultural dentro do qual é formulada a política externa.
As metas que podem ser perseguidas pelas nações em sua polí
tica exterior cobrem toda a gama de objetivos que qualquer
nação jamais intentou ou poderia intentar.

As mesmas observações devem ser aplicadas ao conceito
de poder. Seu conteúdo e a maneira como é utilizado são deter
minados pelo ambiente político e cultural. O poder pode abar
car tudo que estabeleça e mantenha o controle do homem so
bre o homem. Assim, o poder engloba todos os relacionamentos
sociais que se prestam a tal fim, desde a violência física até os
mais sutis laços psicológicos mediante os quais a mente de um
ser controla uma outra. O poder cohre o domínio do homem
pelo homem nào só quando se apresenta disciplinado por de
sígnios morais e controlado por salvaguardas constitucionais (tal
como ocorre nas democracias ocidentais), como quando ele se
converte nessa força bárbara e indomável que só consegue en
contrar leis em sua própria força e justificação em seu próprio
desejo de engrandecimento.

, Marianne Weber, Max Weher. Tübingen: J C. 13. Mohr, 1926, pp. 347-8. Ver também
Max Weher, Gesammelte Aufsàtze zur Religionssoziotogie. Tübingen, : J C B. Mohr,
1920, p. 2';2.
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o realismo político não parte da premissa de que não po
dem ser modificadas as condições contemporâneas sob as quais
opera a política externa, marcadas por sua instabilidade extre
ma e pela ameaça sempre presente de violência em larga escala.
O equilíbrio do poder, por exemplo, constitui de fato um ele
mento perene em todas as sociedades pluralistas, como já reco
nheciam muito bem os autores dos chamados Federalist Papers.
Não obstante, ele é perfeitamente capaz de operar, como acon
tece nos Estados Unidos, sob condições de estabilidade relativa
e conflito pacífico. Se os fatores que deram origem a essas con
dições forem reproduzidos na esfera internacional, é de se es
perar que eles prevalecerão nesse ambiente amplificado, como
o fizeram no correr de longos períodos de história, entre deter
minadas nações.

O que é válido com respeito à natureza geral das relações
internacionais também é verdadeiro para o estado-nação, na
qualidade de ponto de referência final da política externa con
temporânea. Enquanto o realista acredita realmente que o inte
resse é o padrão constante com base no qual a ação política
deve ser julgada e dirigida, a conexão contemporânea entre o
interesse e a nação constitui um produto da história, motivo por
que está destinado a desaparecer no curso dessa mesma histó
ria. Nada, na posição realista, invalida a presunção de que a
presente divisão do mundo político em estados-nações será um
dia substituída por unidades de maiores dimensões de natureza
muito diferente e mais consentâneas com as potencialidades
técnicas e exigências morais do mundo contemporâneo.

O grupo dos realistas aparta-se de outras escolas de pensa
mento no tocante à importantíssima questão de saber como
deverá ser transformado o mundo contemporâneo. Os realistas
estão convictos de que essa transformação só poderá ser
alcançada mediante a manipulação habilidosa das forças pere
nes que deram forma ao passado, do mesmo modo como mol
darão o futuro. Eles não podem acreditar que se consiga tal
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transformação mediante o confronto de uma realidade política
que dispõe de suas próprias leis com um ideal abstrato que se
recusa a pôr essas leis em açào.

4) O realismo político é consciente da significação moral
da ação política, como o é igualmente da tensão inevitável exis
tente entre o mandamento moral e as exigências de uma açào
política de êxito. E ele não se dispõe a encobrir ou suprimir essa
tensão, de modo a confundir a questão moral e política, dando
assim a impressão de que os dados inflexíveis da política são
moralmente mais satisfatórios do que o modo como eles se apre
sentam de fato, e que a lei moral é menos exigente do que
aparenta na realidade

O realismo sustenta que os princípios morais universais
não podem ser aplicados às ações dos Estados em sua formula
ç~10 universal abstrata, mas que devem ser filtrados por meio
das circunstâncias concretas de tempo e lugar. O indivíduo pode
dizer por si próprio: "Fiatjustitia, pereat mundus'[ mas o Esta
do não tem o direito de dizer o mesmo, em nome daqueles que
estão aos seus cuidados. Tanto o indivíduo como o Estado têm
de julgar a ação política segundo princípios morais, tais como o
da liberdade. Embora o indivíduo conte com o direito moral de
sacrificar-se em defesa de tal princípio moral, o Estado não tem
o direito de permitir que sua desaprovação moral da infringência
da liberdade constitua um obstáculo à ação política vitoriosa,
ela própria inspirada pelo princípio moral de sobrevivência na
cional. Não pode haver moralidade política sem prudência, isto
é, sem a devida consideração das conseqüências políticas da
ação aparentemente moral. Desse modo, o realismo considera
que a prudência - a avaliação das conseqüências decorrentes
de ações políticas alternativas - representa a virtude suprema
na política. A ética, em abstrato, julga uma ação segundo a con-

, "Que se fa,'a justi,'a, mesmo que o mundo pereça".
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formidade da mesma com a lei moral; a ética política julga uma
ação tendo em vista as suas conseqüências políticas. A filosofia
clássica e a medieval já sabiam disso tanto quanto Lincoln que
afirmava:

"Procuro fazer o melhor que posso, da melhor maneira que
consigo, e pretendo continuar a proceder deste modo até o
fim. Se, no final das contas, as coisas derem certo, o que ora
dizem de mim pouco valerá. Se derem errado, não fará a me
nor diferença que dez anjos jurem que eu estava certo".

5) O realismo político recusa-se a identificar as aspirações
morais de uma determinada nação com as leis morais que go
vernam o universo. Assim como sabe distinguir entre a verdade
e a opinião, é capaz também de separar a verdade da idolatria.
Todas as nações são tentadas a vestir suas próprias aspirações e
ações particulares com a roupagem dos fins morais do universo
- e poucas foram capazes de resistir à tentação por muito tem
po. Uma coisa é saber que as nações estão sujeitas à lei moral,
e outra, muito diferente, é pretender saber, com certeza, o que
é bom ou mau no âmbito das relações entre nações. Há um
mundo de diferença entre a crença de que todas as nações se
encontram sob o julgamento de Deus, entidade inescrutável à
mente humana, e a convicção blasfema de que Deus está sem
pre do seu lado, e que aquilo que se deseja tem de ser também
a vontade de Deus.

A equiparação leviana de um determinado nacionalismo
aos desígnios da Providência é moralmente indefensável. Trata
se do mesmo pecado de orgulho a propósito do qual os trágicos
gregos e os profetas bíblicos tanto alertaram governantes e go
vernados. Essa equiparação também é politicamente perniciosa,
pois dá margem a que se engendrem distorções de julgamento,
as quais, na cegueira do delírio de cruzados, destroem nações e
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civilizações - tudo isso em nome de um princípio moral, de
natureza ideal, ou do próprio Deus.

Por outro lado, é exatamente o conceito de interesse defi
nido em termos de poder que nos salva, tanto daquele excesso
moral, como da loucura política, porque, se considerarmos to
das as nações, inclusive a nossa, como entidades políticas em
busca de seus respectivos interesses definidos em termos de
poder, teremos condições de fazer justiça a todas elas. E estare
mos fazendo justiça a todas, em um duplo sentido: podemos
julgar outras nações como avaliamos a nossa e, tendo julgado
deste modo, seremos capazes de executar políticas que respei
tam os interesses das demais nações, ao mesmo tempo que
protegemos e promovemos os nossos próprios interesses. Em
política, a moderação tem necessariamente de refletir a modera
ção no julgamento moral.

6) Portanto, é real e profunda a diferença existente entre o
realismo político e outras escolas de pensamento. Por mais que
a teoria do realismo político tenha sido mal compreendida e
mal interpretada, não há como negar sua singular atitude inte
lectual e moral com respeito a matérias ligadas à política.

Intelectualmente, o realista político sustenta a autonomia
da esfera política, do mesmo modo como o economista, o advo
gado e o moralista sustentam as deles. Ele raciocina em termos
de interesse definido como poder; enquanto o economista pen
sa em função do interesse definido como riqueza; o advogado,
toma por base a conformidade da ação com as normas legais; e
o moralista usa como referência a conformidade da ação com
os princípios morais. O economista indaga: "de que modo esta
política pode afetar a riqueza da sociedade, ou de um segmento
dela?" O advogado quer saber: "estará esta política de acordo
com as normas da lei?" Já o moralista pergunta: "está esta políti
ca de acordo com os princípios morais?" E o realista político
questiona: "de que modo pode esta política afetar o poder da



Uma teoria realista da política internacional 23

nação?" (Ou, conforme o caso em tela: do governo federal, do
Congresso, do partido, da agricultura, etc.).

O realista político não ignora a existência nem a relevância
de padrões de pensamento que não sejam os ditados pela polí
tica. Na qualidade de realista político, contudo, ele tem de su
bordinar esses padrões aos de caráter político e ele se afasta das
outras escolas de pensamento quando estas impõem à esfera
política quaisquer padrões de pensamento apropriados a outras
esferas. É com relação a esse ponto que o realismo político
discorda do "enfoque moralista-legal" quando aplicado à políti
ca internacional. Tal questão não constitui, como se tem preten
dido, um mero invento da imaginação; ao contrário, vai ao ver
dadeiro âmago da controvérsia, como nos recordam muitos
exemplos históricos. Bastar-nos-ão três para comprová-lo."

Em 1939, a União Soviética atacou a Finlândia. Essa ação
fez com que a França e a Grã-Bretanha se confrontassem com
duas questões, uma de natureza legal e outra, política. Teria
aquela ação violado o Pacto da Liga das Nações? Em caso afir
mativo, que contrarnedídas deveriam ser tomadas pela França e
pela Grã-Bretanha? A questão legal pode facilmente ser respon
dida de modo afirmativo, uma vez que a União Soviética tinha
obviamente feito algo proibido pelo Pacto. Já a resposta à ques
tão política dependia, primeiro, da maneira como a ação russa
teria afetado os interesses da França e da Grã-Bretanha. Em
segundo lugar, depende da distribuição de poder então preva
lecente entre a França e a Grã-Bretanha, por um lado, e entre a
Uni~10 Soviética e outras nações potencialmente hostis, espe
cialmente a Alemanha, do outro. Em terceiro lugar, da int1uên-

I, Os outros exemplos S;IO discutidos em: Hans J Morgcnthau. "Anotber '(,'/'('(//
Debate ': The Nationct! Intcrest of tbe lrtited Statcs", The Amcricun Political Sl'ience
Rcvicw, vol, XLVI (I )ecember 1')';2), p. ')7') e seguintes. Ver também I Iam .J.
Morgcnth.tu. Politics in tbe 2(J" c.entury, vol. I, Tbe t iecline ofDemocratic Politics
(Chicago: Unívcrsity of Chicago Prcss. 1')62), p. 7'.> e seguintes; e a edi,;;1o abreviada
(Chicago: Univcrsitv oi" Chicago Prcss. 1')71), p: 20:í e seguintes.
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cia que as contramedidas provavelmente teriam sobre os inte
resses da França e da Grã-Bretanha e sobre a futura distribuição
do poder. A França e a Grã-Bretanha, na qualidade de membros
protagonistas da Liga das Nações, conseguiram que a União
Soviética fosse expulsa da Liga. Contudo, foram impedidas de
juntar-se à Finlândia, na guerra desta contra a União Soviética,
devido à recusa da Suécia de permitir que as tropas daquelas
duas nações atravessassem território sueco para chegar à Fin
lândia. Se essa recusa da Suécia não as tivesse salvado, a França
e a Grã-Bretanha ter-se-iam visto em guerra simultaneamente
contra a União Soviética e a Alemanha.

A política adotada pela França e pela Grã-Bretanha consti
tuiu um exemplo clássico de legalismo, pelo fato de que essas
nações permitiram que a resposta à questão legal, legítima em
sua esfera, determinasse as suas ações políticas. Em vez de fazer
as duas perguntas, a da lei e a do poder, elas limitaram-se à
questão legal e a resposta por elas recebida não pôde produzir
a menor conseqüência sobre a questão da qual a sua própria
existência poderia ter dependido.

O segundo exemplo ilustra o "enfoque moralista" aplicado
à política internacional. Trata-se da situação internacional do
governo comunista da China. A ascensão desse governo colo
cou o mundo ocidental diante de duas questões, uma de ordem
moral e outra de caráter político. Estariam a natureza e as polí
ticas desse governo em conformidade com os princípios morais
do mundo ocidental? Deveria o mundo ocidental ter relações
com tal governo? A resposta à primeira questão teria de ser
negativa. Contudo, ela não acarretou a necessidade de que a
resposta à segunda pergunta devesse também ter sido negativa.
O padrão de pensamento aplicado à primeira pergunta - a mo
ral - consistiu simplesmente em provar a natureza e as políticas
do governo comunista da China, tendo como base de aferição
os princípios da moralidade ocidental. Por outro lado, a segun
da interrogação - a de natureza política - teve de ser submetida
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~I complicada prova dos interesses envolvidos e do poder dis
ponível para cada um dos lados, bem como do impacto de um
ou do outro curso de ação sobre esses interesses e sobre esse
poder. A aplicação dessa prova poderia perfeitamente ter leva
do à conclusão de que seria mais prudente abster-se de quais
quer tratos com o governo comunista chinês. O fato de ter che
gado a essa conclusão por não ter aplicado esse teste e por ter
respondido ã questão política em termos da questão moral re
presentou na realidade um exemplo clássico do "enfoque mora
lista" aplicado à política internacional.

O terceiro caso ilustra de modo cabal o contraste entre o
realismo e o enfoque moralista-legal aplicado à política interna
cional. A Grã-Bretanha, na qualidade de um dos países garantes
da neutralidade da Bélgica, entrou em guerra com a Alemanha,
em agosto de 1911, porque esta última havia violado a neutrali
dade belga. A ação britânica poderia então ser justificada tanto
em termos realistas quanto moralista-legais. Em outras palavras,
pode-se argumentar em termos reais que, durante séculos, cons
tituíra um princípio axiomático para a política externa britânica
evitar o controle dos Países Baixos por um poder hostil. Pode
se dizer que a motivação da intervenção britânica estava menos
na violação da neutralidade da Bélgica per se, do que nas inten
çoes hostis do país violador. Se o invasor tivesse sido qualquer
outra nação, a Grã-Bretanha talvez tivesse deixado de intervir.
Esta é posição adotada por sir Edward Grey, então secretário
para Assuntos Estrangeiros. O subsecretário para Assuntos Es
trangeiros Hardinge observou-lhe em 190H: "se a França violas
se a neutralidade da Bélgica, em uma guerra contra a Alema
nha, é duvidoso se a Inglaterra ou a Rússia moveriam um dedo
sequer para manter a neutralidade belga, ao passo que, se aquela
neutralidade fosse violada pela Alemanha, é muito provável que
ocorresse o inverso." Ao que respondeu sir Edward Grey: "é
exatamente isso." Não obstante, poder-se-ia adotar a posição
moralista e legalista segundo a qual a violação da neutralidade
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da Bélgica, em virtude das falhas legais e morais do ato, justifi
cava por si só a intervenção britânica, e até mesmo a americana,
independentemente dos interesses em jogo e da identidade do
violador. Essa, aliás, foi a posição assumida por Theodore
Roosevelt, como consta de sua carta a sir Edward Grey, de 22
de janeiro de 1915:

"Para mim, a Bélgica sempre constituiu o ponto crucial da si

tuaçào. Se a Inglaterra ou a França tivessem agido em relação

;) Bélgica como o fez a Alemanha, eu me teria oposto a elas,

exatamente como me oponho agora à Alemanha. Aprovei enfa
ticamente a sua ação, por considerá-la como um modelo do

que deve ser feito por aqueles que acreditam que os tratados

devem ser cumpridos de boa fé e que existe uma coisa chama

da moralidade internacional. Assumo esta posição como um
americano que não é mais inglês do que alemão, que busca

lealmente servir aos interesses de seu próprio país, mas que
também procura fazer o que lhe é possível pela justiça e pela

decência, no que diz respeito à humanidade como um todo e

que, portanto, se sente obrigado a julgar todas as outras na
cóes pela sua conduta em lima determinada ocasião."

A defesa realista da autonomia de ação no campo político
contra a subversão de total autonomia por seguidores de outros
modos de pensar não implica descaso em relação à existência e
à importância desses outros modos de pensar. Subentende, ao
contrário, que cada qual deve contar com sua função e esfera
de atividade adequada. O realismo político baseia-se em uma
concepção pluralista da natureza humana. O homem real é um
ente compósito do "homem econômico", do "homem político",
do "homem moral", do "homem religioso", etc. Alguém que
fosse somente um "homem político" seria na realidade um mero
animal, pois estaria completamente desprovido de freios mo
rais. Um outro que se limitasse a ser um "homem moral" não
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passaria de um tolo, pois significaria ser alguém totalmente pri
vado de prudência. Um homem que nào passasse de um "ho
mem religioso" seria um santo, pois desconheceria totalmente
os desejos mundanos.

Uma vez que admíte a existência dessas distintas facetas da
natureza, o realismo político também reconhece que, para com
preender qualquer uma delas, é necessário tratar de cada uma
em seus próprios termos. Isso quer dizer que, se desejo com
preender o "homem religioso", é imperioso que eu tenha, no
momento, de abstrair os demais aspectos da natureza humana e
concentrar-me no aspecto religioso, como se ele fosse o único.
Além do mais, teria de aplicar à esfera religiosa os moldes de
pensamento a ela apropriados, embora sempre consciente da
existência dos demais padrões e sua influência real sobre as
qualidades religiosas do homem. O que é verdade para essa
faceta da natureza humana deve ser igualmente aplicado a to
das as outras. Nenhum economista moderno, por exemplo, po
deria conceber de outro modo a sua ciência e suas relações com
as outras ciências do homem. Foi exatamente por meio de um
similar processo de emancipação de outros moldes de pensa
mento, e pelo desenvolvimento de um padrão adequado a seu
campo de atuação, que a economia engendrou uma teoria autô
noma das atividades econômicas do homem. O propósito do
realismo político está em contribuir para um desenvolvimento
similar no campo da política. .

Está na natureza das coisas que uma teoria política baseada
em tais princípios não contará com uma aprovação unânime,
do mesmo modo, aliás, como não contaria uma política externa
nos mesmos moldes uma vez que tanto a teoria como a política
se chocam com duas tendências em nossa cultura que n~10 con
seguem conciliar-se no que diz respeito às premissas e aos re
sultados de uma teoria racional e objetiva da política. Uma des
sas tendências minimiza o papel do poder na sociedade, por
força de motivações que se originam na experiência e na filoso-
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fia do século XIX. Trataremos desta tendência com detalhes mais
adiante." A segunda tendência, oposta à teoria e à prática realis
ta da política, fundamenta-se no próprio relacionamento que
existe - e que deve existir - entre a mente humana e o campo
de ação da política. Devido a razões que iremos discutir mais
tarde," a mente humana, em suas operações de cada dia, não
consegue olhar de frente a verdade da política. Ela tem de mas
carar, distorcer ou embelezar a verdade, tanto mais quanto o
indivíduo esteja mais ativamente envolvido no processo polí
tico, particularmente no campo da política internacional. Somen
te iludindo-se a si próprio sobre a natureza da política e sobre o
papel que ele desempenha no cenário político é que o homem
se torna capaz de convive consigo mesmo e com os demais
seres humanos, sentindo-se realizado como um animal político.

Assim, tendo em vista uma teoria que busca entender a
política internacional como ela é, e como deve ser, face à sua
natureza intrínseca, e não como as pessoas gostariam que ela
fosse, é inevitável que a referida teoria tenha de vencer lima
resistência psicológica que a maioria dos outros ramos do co
nhecimento não precisa enfrentar. Um livro dedicado à compre
ensào teórica da política internacional necessita, portanto, de
explicação e justificativas especiais.
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