
Capítulo 2
Entendimento do Sistema Internacional (SI)

1. Modelo Hobbesiano: uma forma de entendimento do SI.
Hobbes está inserido entre os autores Contratualistas, isto é,
autores que explicam a formação da sociedade mediante um
Contrato. 
Antes da sociedade como hoje havia o Estado de Natureza
onde  os  homens,  como  hoje,  eram  dotados  de  razão,
exerciam trabalho e viviam em família. Mas não havia regras
fortes e legitimas para regular a vida das pessoas – anarquia.
Como Hobbes entende o homem como “mau”, a ausência de
normas  criava  insegurança  levando  os  homens  a  violência
sobre  os  demais  (“Homem:  lobo  do  Homem”;  “Guerra  de
todos  contra  todos”).  A  superação dessa  situação se  daria
com o exercício da razão com a qual é possível diagnosticar
os  problemas:  maldade  humana  (inerente  ao  homem,
incontornável) e plenas liberdades. 
Através da ideia de um Contrato,  os homens perdem suas
plenas liberdades em favor da preservação de seu maior bem:
a vida. Apenas um homem não perde as liberdades, sendo
fruto do Contrato, para regular a sociedade: o rei, soberano,
no Estado Absolutista. 

Sob analogia, no sistema internacional há Estados entendidos
como  soberanos,  isto  é,  não  há  força  de  coação  legitima
sobre o Estado. Assim, os países no sistema internacional se
comportam  como  as  pessoas  no  Estado  de  Natureza
hobbesiano.

2. Sistema Westfaliano – características:
Esse modelo de entendimento do sistema internacional pode
ser  chamado  de  Hobbesiano,  Anárquico,  Realista  ou
Westfaliano. 
Westfaliano faz referência à Paz de Westfalia (1648), acordos
de paz que encerram a Guerra dos Trinta Anos. Um aspecto
fundamental desses acordos é a deslegitimação de poderes
externos na definição da religião de um povo (cuius regio,
eius religio). Assim, de forma genérica, se estabelece a ideia
de  Soberania como reconhecimento dos pares estatais na
medida em que os assuntos domésticos de um Estado não
devem  sofrer  coação  de  outros  Estados.  Como  esse  ideal
estava ligado às  questões  religiosas  e  aos  conflitos  com o
Vaticano, a ideia de soberania passa a estar ligada ao ideal de
autodeterminação dos povos. 

3. Formação do Sistema Internacional
O  entendimento  da  formação  do  sistema  internacional
acompanha  o  entendimento  das  manifestações  políticas  e
territoriais do capital. 
O  capitalismo  é  um  sistema  econômico  orientado  para
máxima  acumulação  de  riquezas  exigindo,  assim,
investimentos. Os investimentos de capital não são restritos
em  área  exigindo  regiões  mais  distantes  englobadas  nos
circuitos  de  produção  e  consumo  capitalista.  O  capital  é
necessariamente expansivo em termos territoriais. 
O  capitalismo  exige  certas  formas  de  organização  da
sociedade para seu funcionamento:  proteção à propriedade
privada, trabalho proletário, liberdade de investimentos. Essas
condições foram lentamente criadas no continente europeu ao
longo da Modernidade até o século XIX, mas não ocorriam
nas áreas de expansão do capital.  Assim, essas formas de
organização da sociedade precisavam ser criadas ou impostas
aos povos junto aos quais o capitalismo se assentava. 
Além disso, há que se considerar que o capitalismo, até as
primeiras décadas do século XX, se manifestava através de
burguesias  nacionais  competitivas,  isto  é,  as  burguesias
nacionais  se  utilizavam de seus  Estados  para  atender  suas
necessidades  em regiões  distantes.  Entretanto,  o  mundo é

limitado e as burguesias, competitivas,  poderiam entrar em
choque  (e  entraram).  Para  tentar  evitar  os  conflitos  entre
Estados representantes das burguesias foram desenvolvidas
normas  ou  procedimentos  de  acordos  entre  as  partes.  As
práticas imperialistas, com marco na Conferência de Berlim
(1885), são um exemplo dessas iniciativas. 

4. Primeira Ordem Mundial1: Imperialista.
A  primeira  Ordem  Mundial  resulta  do  enlace  capitalista
mundial promovido pelos países europeus no século XIX. É
estabelecida uma diferenciação bastante clara entre Centro e
Periferia. 
O  Centro  é  dotado  de  poder  econômico  que  sustenta
superioridade militar.  Além disso,  o  Centro  é  veiculador  de
ideologias que buscam legitimar sua “superioridade”. O Centro
na  Ordem  Imperialista  está  dado  junto  a  alguns  países
europeus, Estados Unidos e, mais tardiamente, Japão. 
Esses  países  exercem  controle  sobre  áreas  Periféricas  que
fornecem  os  recursos  diversos  para  sustentação  das
necessidades das áreas centrais: produtos agrícolas, minerais,
combustíveis.  O  controle  ocorre  mediante  ocupação  militar
direta (Japão no extremo oriente, sudeste da Ásia e partes da
Oceania), por extensão da soberania do país sobre as ditas
colônias  (países  europeus  na  África  e  na  Ásia)  ou  por
crescente  influência  e  controle  político-territorial  (EUA  na
América Latina – Doutrina Monroe, Corolário Roosevelt). São
Periferias: países latino-americanos, regiões da África, da Ásia
e da Oceania. 
Os  acordos  para  acomodação  das  burguesias  nacionais
competitivas funcionaram (apesar dos conflitos armados) no
final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A
Segunda Guerra Mundial, entretanto, levou a decadência dos
países europeus e do Japão pondo fim a essa Ordem Mundial.

1 Do ponto de vista político, a noção de ordem internacional está 
vinculada ao exercício do poder internacional por parte das potências 
hegemônicas. O exercício desse poder apresenta características 
próprias: (1) origina-se do poder hegemônico unipolar ou de relações 
hegemônicas de caráter bipolar ou multipolar refletidos em uma 
balança de poder que opõe os países com maiores capacidades materiais
dos demais países-membros da comunidade internacional; (2) a 
influência desproporcional que tais potências exercem responde 
largamente pelo estabelecimento de normas e regras internacionais; e 
(3) tais normas e regras são institucionalizadas com base na efetiva 
edificação e no funcionamento de estruturas de cooperação mais ou 
menos formais, a fim de regular as relações internacionais em suas 
várias dimensões. (Silva e Gonçalves, Dicionário de Relações 
Internacionais)


