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RESUMO 
 
Esta dissertação consiste no exercício teórico de experimentar o materialismo 
histórico (neo)gramsciano e o realismo crítico como quadro teórico para a análise do 
Tribunal Penal Internacional. Nesta dissertação inclui-se uma análise do Tribunal 
Penal Internacional de ‘forma a’ testar aquela articulação teórica. 
A problemática teórica é enquadrada nos debates da teoria das relações 
internacionais. As questões da ontologia, da epistemologia, da estrutura e da ação, da 
teoria do imperialismo, são avaliadas. Avaliados os elementos da realidade do 
Tribunal Penal Internacional e as referidas problemáticas da filosofia da praxis, é 
introduzido como complemento necessário esta abordagem científica uma perspetiva 
de comunitarismo socialista. 

Palavras Chave: Teoria das Relações Internacionais, Marxismo, Gramsci, Realismo 
Crítico, Tribunal Penal Internacional.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation concerns the problematic of (neo)Gramscian historical materialism and critical 

realism as a theoretical framework for analyzing the International Criminal Court. This thesis 

includes an analysis of the International Criminal Court 'in order to' test that theoretical 

articulation. 

The theoretical problem is framed in the debates of international relations theory. The questions 

of ontology, epistemology, structure and action, theory of imperialism, are assessed. Examining 

the elements of the reality of the ICC and those problems of the philosophy of praxis, this 

dissertation introduced as a necessary complement to this scientific approach one perspective of 

socialist communitarianism. 
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Capítulo I – Introdução ao objeto e método 

 

 

Os alemães dizem que “não há nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou”. 
Parece que estamos já num tempo em que a ideia de que o poder se tem de subordinar 
ao respeito pelos direitos humanos venceu: o Tribunal Penal Internacional é o melhor 
exemplo. 

Paula Escarameia, 2001 

 

Justice has been done. 

Barack Obama, 2011 

 

1.1 – A razão de um estudo 
 

“Uma teoria serve sempre a alguém e a algum propósito” afirmou Robert Cox, em 1981, num 

artigo que é aceite como a chegada da teoria crítica às Relações Internacionais: “Social 

Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory”1. Assim sendo, 

deduz-se literalmente que quem teoriza serve sempre alguém ou algum propósito. Não é 

portanto indiferente a teoria que se cria, escolhe ou desenvolve. Mas serão os interesses e as 

crenças suficientes para dar razão de ser às teorias? Atentemos, antes disso e para que haja 

razão de ser, numa problemática que também é (junto com a teoria) objeto do nosso interesse 

e para a qual tenho algum propósito: o Tribunal Penal Internacional. 

A luta pelo estabelecimento de um tribunal penal internacional de caráter permanente deu 

esperança a muita gente. A criação de um tal tribunal concretizaria as aspirações das 

defensoras e dos defensores do legado de Nuremberga, ou seja, do julgamento dos indivíduos 

responsáveis por crimes contra a humanidade independentemente das suas posições de poder. 

Paula Escarameia, membro ativo da delegação portuguesa nas negociações para a criação do 

                                                 
1 Robert W. Cox – “Social forces, states, and world orders: beyond international relations theory”. in Millennium 
- Journal of International Studies. 10 (1981): 126-155. Disponível em Sage Journals, 
<http://mil.sagepub.com/content/10/2/126>.  
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Tribunal Penal Internacional, considerou que o TPI2 provava a chegada do tempo e a vitória 

da “ideia de que o poder se tem de subordinar ao respeito pelos direitos humanos”3. 

Em 2004, dois anos após o estabelecimento do tribunal em Haia, já Bruce Broomhall numa 

obra dedicada ao TPI sublinhava que “uma mudança fundamental no sistema [internacional] é 

improvável”, acrescentando que “e de facto parece menos provável acontecer no contexto da 

vaga anti-terrorista que se seguiu aos eventos de 11 de Setembro de 2001”. E é nesse sentido 

que Broomhall defende que: 

a esperança que resta para o enraizamento do direito penal internacional como um 
elemento normal do sistema internacional é a do desenvolvimento de uma cultura 
profundamente enraizada de prestação de contas [accountability] que promova a 
convergência de interesses percebidos e de comportamentos por parte dos Estados 
responsáveis por fazer cumprir o direito penal internacional. O TPI e outros tribunais 
congéneres podem de facto contribuir para a emergência de tal cultura, embora os sinais 
presentes não sejam uniformemente positivos4. 

No dia 2 de maio de 2011, as preocupações de Broomhall com influência negativa da 

chamada “guerra ao terrorismo” encontram uma síntese material e verbal nestas palavras: 

“Justice has been done”. Estas foram as palavras mais marcantes do discurso do presidente 

norte-americano Barack Obama em que anuncia a morte de Osama bin Laden. Bin Laden não 

poderia ser julgado no TPI pelo crime de que era autor confesso (o atentado de 11 de 

Setembro de 2001) tendo em conta que tal aconteceu antes da entrada em vigor deste tribunal. 

Porém é um péssimo prenúncio para o futuro. Não posso deixar de pensar na lamentável 

coincidência de o título de um documentário americano do mesmo ano do início dos 

julgamentos de Nuremberga ser precisamente “That Justice be Done”5 (“Que seja feita 

justiça”). Este documentário de propaganda sublinhava e bem a diferença entre a “justiça dos 

nazis” e a “justiça dos Aliados”. Quem iria imaginar que, 66 anos depois de Nuremberga 

(1945-46) e deste documentário (1946), um presidente norte-americano iria expressar um 

conceito de justiça que contrasta com o legado dos Aliados? 

O problema que nos move tem no entanto outra dimensão: com que base faço estes juízos e 

estas avaliações? Repito a afirmação, “[u]ma teoria serve sempre a alguém e a algum 

                                                 
2 Tribunal Penal Internacional doravante será designado quer por extenso quer pela sigla TPI. 
3 Paula Escarameia – “A Força dos Direitos Humanos”. Reflexões sobre temas de Direito Internacional Público. 
Timor, a ONU e o Tribunal Penal Internacional. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
2001. p. 273. 

4 Broomhall, Bruce – International Justice & The International Criminal Court. Oxford: Oxford University, 
2003. p. 3. 

5 The United States Government – That Justice be Done [Registo vídeo]. George Stevens (Diretor). USA: US 
Office of War Information, 1946. (10 min.). no color. Disponível em: Steven Spielberg Film and Video 
Archive – US Holocaust Museum, <http://resources.ushmm.org/film/display/detail.php?file_num=169>. 
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propósito”. Mas quererá isso significar a ausência de um referente real? É também com o 

objetivo de responder a estas questões, no âmbito da disciplina académica das relações 

internacionais, que esta dissertação se centrará no tema: materialismo histórico 

(neo)gramsciano e realismo crítico como quadro teórico para a análise do Tribunal Penal 

Internacional. 

Pese embora se prendam com os assuntos acima aflorados, questões como o direito da guerra, 

sem dúvida do maior relevo e atualidade, ou as particularidades do direito penal, tais matérias 

não serão objeto da presente monografia. O objeto desta dissertação é somente a análise do 

Tribunal Penal Internacional de forma a testar a articulação entre o materialismo histórico 

(neo)gramsciano e o realismo crítico enquanto quadro teórico. O TPI é apenas o pretexto para 

o qual projeto as ferramentas teóricas necessárias à sua compreensão. Assumindo esta tarefa, 

este trabalho tem portanto um carácter e uma ambição experimental ao nível teórico. 

Correspondendo assim ao desafio de autores como Faruk Yalvaç, que em “Critical Realism, 

International Relations Theory and Marxism” afirma: “[u]ma teoria social marxista 

enriquecida pelos princípios do realismo crítico pode fornecer uma alternativa radical quer 

aos às conceções positivistas, quer às conceções construtivistas das RI [...]”6. 

A presente dissertação, não escapando às preocupações que o autor julga mais atuais e 

interessantes, assumindo o espírito de diálogo crítico, serve simultaneamente como simples 

homenagem a Paula Escarameia (1960-2010), pela inteligência e paixão que dedicou à causa 

da justiça internacional, e a Carlos Nelson Coutinho (1943-2012), especialista em Gramsci 

reconhecido internacionalmente falecido nos últimos dias da escrita desta dissertação. 

                                                 
6 Faruk Yalvaç – “Critical Realism, International Relations Theory and Marxism”. in Jonathan Joseph and Colin 

Wight (Eds.). Scientific Realism and International Relations. Chippenham and Eastbourne, Great Britain: 
Palgrave Macmillan, 2010. pp. 167-185. 
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1.2. – Método de exposição 

 

Em comparação com o realismo e o liberalismo, o pensamento marxista propõe uma 
visão bastante invulgar das relações internacionais. Enquanto as anteriores representam 
a política mundial sob formas que fazem eco das visões apresentadas nos nossos jornais 
e revistas, as teorias marxistas têm como objetivo expor uma verdade mais profunda, 
subjacente, ou seja, escondida de facto. 

Stephen Hobden e Richard Wyn, 2011 

 

Ao assumir uma abordagem marxista vou mergulhar numa “visão bastante invulgar das 

relações internacionais”7, visão aliás com a qual estou comprometido e à qual só por algum 

artifício me poderia furtar. A proposta deste exercício teórico, além de me conduzirem por 

várias linhas necessárias a traçar aproximações à anatomia deste compromisso científico e 

político, colocam-me dificuldades de exposição e de metodologia. 

A organização do presente trabalho deveria seguir, na medida do possível, considerados os 

limites desta dissertação, a lógica do método marxista de ir do abstrato ao concreto, do 

simples ao complexo, da aparência para a essência, ou seja, saturar progressivamente o 

“objeto”8, tido inicialmente como abstrato, com várias determinações até se tornar concreto. 

Digo “na medida do possível nos limites desta dissertação”, porque se o método fosse seguido 

com todo o rigor que merece, seria um trabalho de décadas como foi o de Karl Marx. Em 

1857, num esboço da sua grande obra, Marx propunha-se escrever seis volumes: 1) o livro do 

Capital, 2) o livro da propriedade da terra, 3) o livro do trabalho assalariado, 4) o livro do 

Estado, 5) o livro do comércio exterior, 6) O livro do mercado mundial e as crises9. Sabemos 

que “só” (o que, considero, ter sido o maior avanço que podia dar) escreveu O Capital. 

Apesar desta incompletude e mesmo que trabalhássemos independentemente do 

conhecimento de outros trabalhos que se inscrevem na tradição marxista (o que não é o caso), 

encontramos no trabalho do próprio Marx as chaves analíticas da crítica da economia política 

                                                 
7 Stephen Hobden & Richard Wyn Jones – “Marxist theories of international relations”. in John Baylis, Steve 

Smiths & Patricia Owens (Eds.). The Globalization of World Politics. An Introduction to International 
Relations. 5th Ed. New York: Oxford University Press, 2011. 

8 Objeto vem entre aspas pois na linguagem de Marx “objeto” tem a ver com a contemplação do “velho 
materialismo” (que rejeita) e não com o “materialismo novo” – que Marx propõe ao defender que a realidade 
social é “essencialmente prática”. 

9 Karl Marx – “O método da economia política. Terceira parte de ‘Introdução à crítica da economia política’ 
(1857)”. in Crítica Marxista. 30 (2010) 103-125. 
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ao nível do ‘capital’ mas também da crítica da política e do direito. Isto porque, ao contrário 

do que defendem autores como Althusser, não aceito a divisão entre um “jovem Marx” 

ideológico e um “Marx maduro” científico. 

Esta perspetiva de o trabalho de Marx como um todo está bem argumentada na obra de 

referência O Pensamento Político e Social de Karl Marx publicada pelo marxólogo Shlomo 

Avineri, em 1968, pela Cambridge University Press, e da qual existe uma primeira edição 

portuguesa na “Colecção Coimbra Editora” dirigida por Jorge Figueiredo Dias, então 

Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra10. 

Destaco que referindo-se ao prefácio de 1873 escrito por Marx para a segunda edição de Das 

Kapital vol. 1, Shlomo Avineri afirma: “[n]os seus últimos anos, Marx defendia, pois, a 

validade e significado da Crítica de Hegel, que ele escrevera quando tinha vinte cinco anos”, 

concluindo que “não só não há uma ‘ruptura’ entre o jovem Marx e o Marx maduro, como a 

garantia de continuidade foi proporcionada pelo próprio Marx”11. 

Estas referências à unidade do trabalho de Marx permitem-me, sem perder a validade 

marxista deste trabalho, contornar a limitação temporal e centrar-me na experimentação 

teórica com as ferramentas acima enunciadas: o materialismo histórico (neo)gramsciano12 e o 

realismo crítico. Neste processo, embora o caminho do simples ao complexo não seja 

conseguido, começo na abstração teórica e metateórica ‘Da Theoria à Filosofia da Praxis’ 

(capítulo II). Assinalo a problemática ‘O que são as Relações Internacionais?’ (2.1), situo, 

circunscrita ao âmbito deste exercício teórico, a questão ‘Quantas tradições do pensamento 

das Relações Internacionais?’ (2.2), recorro a ‘Marx, Engels e [a]o inesperado Thomas Kuhn’ 

(2.3) para situar a abordagem científica adotada, percorro sinteticamente o caminho ‘Dos 

“Grandes Debates” à teoria crítica (neo)gramsciana’ (2.4) e ‘Da teoria crítica neo-gramsciana 

ao realismo crítico’ (2.5). 

No capítulo III dedico-me à questão “Fazer história”, ‘sobre o Tribunal Penal Internacional e a 

Filosofia da Praxis’. Este capítulo começa in media res com a afirmação “Isto não é surpresa 

para os estudiosos do imperialismo” (3.1). Discutidas as questões do imperialismo, considero 

uma série de ‘Elementos da realidade do Tribunal Penal Internacional’ (3.2) e, só então, 

coloco a questão de caráter teórico-pratico ‘Estrutura e ação ou “fazer história”?’ (3.3). 

                                                 
10 Shlomo Avineri – O Pensamento Político e Social de Karl Marx. Coimbra: Colecção Coimbra Editora, 1978. 
11 Idem, ibidem. p. 82. 
12 Este materialismo histórico é aqui chamado“(neo)gramsciano”, com esta grafia inusitada, para distinguir quer 

de um “gramscianismo” puro, quer dos desenvolvimentos chamados atualmente “neo-gramscianos”. 
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Finalmente e como resultado desta abordagem experimental ao nível teórico é apresentada a 

proposta de um ‘Comunitarismo Socialista’ indo ‘da necessidade de uma antropologia 

filosófica às possibilidades de uma à razão prática internacionalista’ (3.4). 
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Capítulo II – Da Theoria à Filosofia da Praxis 

 

 

A questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objectiva não é uma 
questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o ser humano tem de 
comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o carácter terreno do seu 
pensamento. A disputa sobre a realidade ou não realidade de um pensamento que se 
isola da práxis é uma questão puramente escolástica. 

Karl Marx, 2ª Tese sobre Feuerbach,1845 

 

2. 1 – O que são as Relações Internacionais? 

 

Os promotores da manifestação de ontem [da Geração à Rasca] são todos licenciados 
em relações internacionais. Isto habilita-os a quê? Alguém se deu ao trabalho de olhar o 
conteúdo destes cursos? Os docentes que os regem sabem do que falam? Duvido. 

Maria Filomena Mónica, in Público, 13 de Março de 2011 

 

Apesar de todo o debate académico promovido no âmbito das Relações Internacionais 

particularmente nos últimos anos, é ainda escasso o reconhecimento social, particularmente 

em Portugal, desta disciplina cujo primeiro departamento foi inaugurado apenas em 1919, na 

Universidade de Gales (Aberystwyth). O debate académico é aliás tal que não somente as 

obras de introdução à disciplina como também qualquer trabalho feito no seu âmbito tendem a 

contemplar referências à sua legitimação. Tal não é objeto desta dissertação de mestrado em 

Relações Internacionais, porém não poderia começar um trabalho de caráter experimental ao 

nível teórico sem me referir a essa ansiedade permanente desta jovem nonagenária 

comunidade académica. 

Ocorre-me sempre a resposta de José Adelino Maltez, decano das Relações Internacionais no 

ISCSP e de quem fui aluno. Afirma José Adelino Maltez: 

Relações internacionais são aquilo que os internacionalistas fazem, conforme os 
modelos das associações profissionais da área e os 'rankings' dos mais citados no 
processo. É desta opinião comum dos que pensam de forma racional e justa sobre a 
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matéria que deriva o objecto formal, ou metodologia da ciência13. 

Esta resposta foi por mim muitas vezes ouvida em aula e consta também de uma entrevista ao 

boletim, curiosamente chamado Pacta Sunt Servanda, criado sob a minha coordenação (2005-

2007) da direção do Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais – boletim este que 

posteriormente teve sequência e renovação nos mandatos seguintes. 

As Relações Internacionais, enquanto disciplina académica das ciências sociais, são 

classificadas de acordo com a UNESCO como um dos quatro ramos da Ciência Política. 

Esses ramos seriam 1) a teoria política, 2) as instituições políticas; 3) partidos, grupos de 

pressão e opinião pública; 4) as relações internacionais. Estas últimas divididas entre: a) 

política internacional, b) organização internacional c) o direito internacional. A este respeito, 

Maltez assinala que cada uma destas áreas dominantes demonstrava que a ciência política não 

tinha um objeto material exclusivo: havendo coincidências com a filosofia política, na 

primeira, com o direito, na segunda, com a sociologia, na terceira, e, finalmente, com “aquilo 

que deveria autonomizar-se como teoria das relações internacionais”14. 

Aceitar que as RI15 se integram na Ciência Política não é, no meu entender, problemático, 

antes pelo contrário. Contando naturalmente que, como o próprio Maltez propõe, esta Ciência 

Política seja vista como “necessariamente multidimensional, mesmo que com isso tenha que 

parecer uma confederação de uma série de disciplinas que, entre si, não têm uma ciência 

arquitetónica nem obedecem a uma regra de classificação das ciências”16. 

Contribui para esta perspetiva a ideia de que nas ciências sociais e políticas concorrem 

necessariamente diferentes filosofias políticas e diferentes filosofias da ciência, como 

veremos mais adiante. Clarificando, a minha aceitação, em geral, dessa grande Ciência 

Política que inclua as Relações Internacionais sem um imperialismo metodológico de uma tal 

“ciência arquitetónica”: significa abrir espaço para a aceitação democrática do pluralismo 

filosófico. 

Em meu entender, e como veremos adiante, a separação entre a ciência política do Estado e a 

ciência política das relações internacionais é não apenas difícil17 mas indesejável. E 

                                                 
13 José Adelino Maltez – “Uma entrevista dada hoje a um jornal de estudantes...”, 19.10.06. Disponível on-line 

em Tempo que Passa, <http://tempoquepassa.blogspot.pt/2006_10_01_archive.html>. 
14 Idem – Princípios de Ciência Política. Introdução à Teoria Política. 2ª Ed. Lisboa: Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, 1996. p. 100-101. 
15 À maneira do que vem sendo tradicional na disciplina académica das Relações Internacionais, também eu 

chamarei “Relações Internacionais” ou “RI” ao estudo e “relações internacionais” ao objeto de estudo. 
16 Idem – Sobre a Ciência Política. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 1994 p. 104. 
17 Luís Sá – Introdução à Ciência Política. Lisboa: Universidade Aberta, 1999. p. 15. 
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justamente porque a fragmentação das muitas ciências sociais prejudica a necessária ciência 

social emancipatória proposta pelo marxismo, e integrando o critério do pluralismo 

democrático e do contexto histórico atual do desenvolvimento das ciências, tal conceito de 

grande Ciência Política é útil à filosofia da praxis 18. É nesta medida que defendo a existência 

de um espaço científico onde quem adere à filosofia da praxis pode desenvolver uma teoria 

internacional emancipatória baseada numa teoria do Estado e numa teoria social marxista. 

                                                 
18 Filosofia da praxis é o nome atribuído por Gramsci ao marxismo. 
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2. 2. – Quantas grandes tradições do pensamento das Relações Internacionais? 

 

Na coletânea chamada International Relations Theory for the Twenty-Fist Century. An 

Introduction, o coordenador dessa publicação Martin Griffiths apresenta-a da seguinte forma: 

“As Relações Internacionais (RI) tornaram-se um espaço de intenso debate nos últimos anos. 

Há uma década ainda era possível dividir este campo em três principais perspetivas – 

Realismo, Liberalismo e Marxismo”. Ou seja, sendo o livro de 2008, reportava-se 

sensivelmente ao tempo até 1998. Afirmando seguidamente que desde então: “Não apenas 

estas abordagens evoluíram em novas direções, mas a elas juntaram-se uma série de novos 

'ismos' competindo pela atenção, incluindo o feminismo e o construtivismo”19. 

Já o meu orientador de mestrado, Marcos Farias Ferreira, na sua obra Cristãos & Pimenta. A 

Via Média na Teoria das Relações Internacionais de Adriano Moreira apresenta outra 

perspetiva. Embora não negue a diversidade da disciplina, defende que “[o] ponto crucial 

desta problemática é que, enquanto categorias heurísticas, [realismo e idealismo] põem em 

destaque duas dimensões contrastantes da realidade – a dimensão material, associada ao 

realismo, e a dimensão 'ideacional' associada ao idealismo”20. 

Quando Marcos Farias Ferreira fala em categorias heurísticas está a empregar realismo e 

idealismo em sentido amplo e com o objetivo de usar essas categorias para 

compreender/organizar as diversas teorias. Mais adiante afirma: 

Se é verdade que, de acordo com o realismo, as relações internacionais conformam um 
domínio de possibilidades políticas limitadas ao permanente conflito de interesses, o 
idealismo representa a liberdade do 'ideacional' por oposição à necessidade do 'material' 
e assenta na possibilidade de levar à prática os propósitos emancipatórios inerentes aos 
ideais humanos”21. 

Assim sendo, coloca, de um lado, o conservadorismo materialista e, do outro, o progressismo 

idealista. Noções que são úteis à compreensão da via média, que é aliás o objeto da referida 

obra. Porém esta organização, em meu entender, prejudica a compreensão da perspetiva 

emancipatória proposta pelo materialismo histórico. Sendo esta perspetiva fundada justamente 

na superação quer do materialismo contemplativo quer do idealismo. 
                                                 
19 Martin Griffiths (Ed.) – International Relations Theory for the Twenty-Fist Century. An Introduction. London 

and New York: Routledge, 2007. p. i. 
20 Marcos Farias Ferreira – Cristão & Pimenta. A Via Media na Teoria das Relações Internacionais de Adriano 
Moreira. Coimbra: Edições Almedina, 2007. p. 194. 
21 Idem. Ibidem. p. 197.  
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Do mesmo modo tem interesse organizativo a síntese feita por José Adelino Maltez acerca da 

discussão paradigmática do princípio desta disciplina académica:“se os idealistas [de matriz 

kantista] acentuavam a necessidade da emancipação e os realistas [de matriz hobbesiana] 

observavam a realidade da anarquia internacional, já os grocianos insistiam na necessidade da 

ordem”22. Refere ainda a tentativa organizativa proposta por Martin Wight “three traditions: 

realismo (de marca maquiavélica), racionalismo (grociana) e revolucionismo (kantista)”23. 

Aquela classificação na esteira de Wight, justamente por ser situada no tempo e no espaço dos 

primórdios da disciplina, deixa de fora aquilo a que Maltez chama teorias de “linhagem 

neomarxista, como a teoria da dependência, originária das teses de Raúl Prebisch, a tensão 

centro-periferia, de Samir Amin (1931-), e a visão do sistema-mundo, de Immanuel 

Wallerstein”24. 

Também Victor Marques dos Santos e Maria João Ferreira dedicam um capítulo do recente 

Teorias das Relações Internacionais a “O Neo-Marxismo”25, caracterizando este neo-

marxismo como uma vertente da perspetiva estruturalista “que influenciou a elaboração 

teórica em RI a partir da década de 1960”26. 

No meu entender, apesar do caráter estruturalista desta linhagem neomarxista iniciada nos 

anos 1960/70 nas Relações Internacionais, a sua existência na historiografia académica das 

Relações Internacionais fornecem também um ponto de apoio que ajuda a traçar as ligações 

genealógicas desta parentela afastada a uma grande família do materialismo emancipatório, 

ou seja, à tradição marxista. Sendo que considero mais operativo, para não nos perdermos na 

floresta dos paradigmas das Relações Internacionais, usar as coordenadas que cruzam a 

filosofia política (filosofias conservadoras, liberais, socialistas), com a divisão coxiana 

problema-solving theories versus critical theories e com a filosofia da ciência (positivista, 

pós-positivista, realista crítica). 

                                                 
22 Maltez, José Adelino – Curso de Relações Internacionais. S. João do Estoril: Principia, Publicações 

Universitárias e Científicas, 2002. p. 196. 
23 Idem. Ibidem. p. 222. 
24 Idem. Ibidem. p. 216. 
25 Victor Marques dos Santos &Maria João Militão Ferreira – Teorias das Relações Internacionais. Lisboa: 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2012. pp. 217-244. 
26 Idem. Ibidem. p. 217. 
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2. 3 – Marx, Engels e o inesperado Thomas Kuhn 

 

Quando Marx e Engels adotaram uma concepção materialista e dialética da história, visavam 

superar o materialismo contemplativo e mecanicista. A este respeito importa ler a famosa 11ª 

tese sobre Feuerbach no seu contexto. “Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de 

maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo” é uma tese abundantemente citada, 

mas esta é uma conclusão de uma crítica que começa assim, (1ª tese): 

A principal insuficiência de todo o materialismo até aos nossos dias - o de Feuerbach 
incluído - é que as coisas, a realidade, o mundo sensível são tomados apenas sobre a 
forma do objecto ou da contemplação; mas não como atividade sensível humana, 
práxis, não subjectivamente. Por isso aconteceu que o lado activo foi desenvolvido, em 
oposição ao materialismo, pelo idealismo - mas apenas abstractamente, pois que o 
idealismo naturalmente não conhece a actividade sensível, real, como tal. (…)27. 

Nesta conceção, a própria relação entre o “ser” e o “conhecer” é uma relação dialética, mas “é 

o ser que determina a consciência”. E assim se rejeitam o apriorismo e o convencionalismo. 

Por um lado, as perspetivas aprioristas, de tipo kantiano, que consideram a existência prévia 

de “objetos teóricos da razão” independentes da experiência. Cabendo, nessa leitura kantiana 

e conservadora, um papel menor à dialética como mera “lógica da aparência” 28. Por outro, 

também não são aceitáveis as perspetivas convencionalistas em que de forma meio-arbitrária 

meio-lúdica se busca por “tentativa-erro” preencher as necessidades epistemológicas (do 

conhecimento científico)29. 

A 8ª tese ajuda-nos a compreender isto “A vida social é essencialmente prática. Todos os 

mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional na práxis 

humana e no compreender desta praxis”30. É partindo daqui que entramos em diálogo com o 

historiador da ciência Thomas Kuhn. 

Ao nível das chamadas ciências naturais, de um ponto de vista da luta ideológica, a batalha é 

entre o progresso científico e o obscurantismo31. O principal é a descoberta da verdade 

                                                 
27 Karl Marx, “Teses sobre Feuerbach”. Publicação autorizada da Editorial "Avante!" - Edições Progresso Lisboa 

- Moscovo, 1982. Disponível em Marxist Archive Internet, 
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm>. (itálicos originais). 

28 José Barata-Moura, Totalidade e Contradição. Ácerca da Dialéctica. Livros Horizonte, 1977. p. 11. 
29 Idem. Ibidem. p14. 
30 Karl Marx, “Teses sobre Feuerbach”. Opus cit. (itálicos originais). 
31 Esta questão é, no meu entender, independente da religião, não só para ateus e agnósticos mas também para 

todas as perspetivas religiosas que admitem um conhecimento não-teológico do mundo. Opinião semelhante 



13 
 

material da natureza. Essa descoberta envolve, como demonstrou Thomas Kuhn32, a 

necessidade de revoluções científicas. O progresso científico não é puramente cumulativo, há 

momentos em que um dado paradigma científico esgota a sua capacidade explicativa e é 

superado, falsificando (muitas vezes pela base) alguns dos conhecimentos tidos por 

adquiridos. Esse movimento de avanço, esgotamento, refundação marca as épocas e, no geral 

constitui, um progresso. Vejamos alguns exemplos dessas tradições científicas apresentadas 

pelo próprio Kuhn: astronomia ptolemaica e astronomia coperniciana; dinâmica aristotélica 

ou newtoniana, óptica corpuscular ou óptica ondulatória etc. 

Ao nível das ciências sociais e políticas, a luta pela verdade material tem uma dimensão 

acrescida, a dimensão do interesse social nelas envolvido. A luta entre paradigmas e pela 

afirmação de hegemonias paradigmáticas tem mais dificuldade em chegar a situações de 

estabilidade, mas é conseguida. Umas vezes, em parte importante das escolas, como o caso do 

neo-realismo nas escolas de Relações Internacionais norte-americanas; essa perspetiva 

conservadora afirma-se a única científica. Outras vezes, é mais esmagadora, como na 

economia, em que há “a Economia” e as outras são meras heterodoxias, por muito que haja 

provas materiais de gigantescas falhas da perspetiva económica hegemónica. O problema da 

falta de paradigma universalmente aceite, no meu entender e contrariamente à opinião de 

Thomas Kuhn, não é de falta de maturidade das ciências sociais, mas antes da própria 

natureza do objeto de estudo: a vida social. Vale a pena repetir o início da 8ª tese: “A vida 

social é essencialmente prática”. Ou seja, as verdades em disputa envolvem as perspetivas de 

uma forma ainda mais condicionante que nas ciências naturais. 

Apesar dessa diferença, será que a existência de “verdades sociais” em disputa nega a 

existência de uma realidade social? Não, a questão está essencialmente em que a filosofia da 

praxis, como chamará Gramsci ao materialismo histórico33, não se limita à contemplação 

(como a theoria) nem é meramente instrumental (como a poiésis). A filosofia da praxis é 

necessariamente transformadora da realidade. A praxis34 é uma atividade da vontade humana, 

envolvendo liberdade e racionalidade. 

                                                                                                                                                         
tem Olivier Bloch historiador da filosofia, especialista nas doutrinas, correntes e tradições materialistas. 
Olivier Bloch – O Materialismo. Mem-Martins: Publicações Europa-América, 1987. pp. 97-100. 

32 Thomas S. Kuhn – A Estrutura das Revoluções Cientificas. Lisboa: Editora Guerra & Paz, 2009 . 
originalmente publicado em 1962.  

33 Aqui sigo a interpretação segundo a qual materialismo histórico e filosofia praxis da em Gramsci têm o mesmo 
significado, cf. Carlos Nelson Coutinho – Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político.3. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

34 Alysson Leandro Mascaro – Introdução à Filosofia do Direito: dos Modernos aos Contemporâneos. 1ª Edição. 
2ª Tiragem. São Paulo: Editora Atlas, 2002. pp. 99-101. 
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2. 4 – Dos “Grandes Debates” à teoria crítica (neo)gramsciana 

 

Os chamados Grandes Debates são um mito mas são incontornáveis. A ideia de grandes 

debates na disciplina, alimentada pelas consequências previstas ou imprevistas do 

kuhnianismo, tende para os seguintes cúmulos: num extremo, um evolucionismo cientifista 

acrítico, em que a nova “ciência normal” é superior às anteriores, no outro, um ludismo 

epistemológico, em que o fetiche é a procura da última moda teórica. 

No entanto, julgo ser através da sua crítica e aproveitando a sua organização historiográfica 

que chegamos a conhecer melhor esta disciplina académica. O chamado primeiro debate é 

entre o realismo político e o idealismo. A partir de agora falarei sempre de realismo político 

para me referir à tradição realista conservadora das relações internacionais. Este primeiro 

debate envolve divergências filosóficas entre o pessimismo antropológico (ou seja, o 

conservadorismo do realismo político) e o otimismo antropológico (dos liberais ou 

idealistas)35. O “segundo debate” das RI, chamado metodológico, ocorre entre tradicionalistas 

e comportamentalistas/cientificistas. De um lado os defensores dos tradicionais métodos da 

história, do direito e da filosofia e, do outro, os defensores da ciência empirista. O “terceiro 

debate” surge com várias versões: neo-realistas vs neoliberais; neo-realistas vs globalistas; 

epistemologias positivistas vs pós-positivistas36. 

Apesar daqueles debates, o verdadeiro debate metateórico só chega às RI pela via do neo-

gramsciano Robert Cox37. “Uma teoria serve sempre a alguém e a algum propósito” afirmou 

teórico canadiano Robert Cox, em 1981, num artigo que é aceite como a chegada da teoria 

crítica às Relações Internacionais: “Social Forces, States and World Orders: Beyond 

International Relations Theory”. Distinguindo, por um lado, aquilo a que chama “teorias 

críticas”, que seriam comprometidas com a emancipação, por outro, as “problem-solving 

theories” ou “teorias de resolução de problemas”. Esta distinção revela-se decalcada da 

                                                 
35 Aqui refiro-me apenas ao dito “primeiro debate”. Sobre as taxonomias e causas da paz e da guerra nas 

diferentes vertentes de Realismo e Liberalismo ver os quadros das páginas 90 (“Realism”, artigo de Tim 
Dunne e Brian Schmidt ) e 103 (“Liberalism”, artigo de Tim Dunne) em John Baylis, Steve Smiths & Patricia 
Owens (Eds.) – The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. 5th Ed. New 
York: Oxford University Press, 2011. 

36 Marco António Menezes e Silva – “Teoria Crítica em Relações Internacionais” in Contexto Internacional. 27, 
2 (julho/dezembro 2005).249-282. 

36 Idem, ibidem. 
37 Idem, ibidem. 
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diferença entre teorias críticas e teorias clássicas feita por Max Horkheimer, em 193738, 

embora Cox se inspire mais em Gramsci que na Escola de Frankfurt. 

Robert Cox é um crítico da perspetiva a-histórica do neo-realismo e do determinismo 

estruturalista que identifica não apenas no neo-realismo mas em todos os estruturalismos, 

estruturalismo marxista incluído. Porém não deita fora o contributo marxista, que é anterior e 

superior à contaminação estruturalista39. 

O crítico canadiano vê o materialismo histórico como uma fonte fundamental de teoria crítica 

e de correção à teoria neo-realista das relações internacionais, salientando a este respeito 

quatro aspetos. Primeiro, a dialética ao nível da lógica e ao nível da história real como 

princípio de dinâmica quer da teoria e quer da realidade. O “[m]aterialismo histórico vê no 

conflito um processo de reconstrução contínua da natureza humana e a criação de novos 

padrões de relações sociais os quais mudam as regras do jogo e a partir das quais […] novas 

formas de conflito podem emergir”. Segundo, “através do enfoque no imperialismo, o 

materialismo histórico acrescenta uma dimensão vertical à rivalidade entre os estados mais 

poderosos”, considerando a dimensão da “economia política mundial”. Terceiro, “o 

materialismo histórico alarga a perspetiva realista através da preocupação com a relação entre 

Estado e sociedade civil”. Quarto, “o materialismo histórico centra-se no processo produtivo 

como um elemento crítico na explicação da formação histórica particular assumida pelo 

complexo Estado/sociedade civil”. Em síntese, “[o] materialismo histórico examina as 

ligações entre o poder na produção, o poder no Estado, e o poder nas relações 

internacionais”40. 

O quadro em que a ação se move, na análise coxiana, consiste em dois triângulos de estruturas 

que se influenciam reciprocamente: uma entre capacidades materiais, ideias, instituições; 

outra entre forças sociais, formas de Estado, ordens mundiais. 

                                                 
38 “Teoría tradicional y teoría crítica” in Max Horkheimer – Teoría crítica. 1ª Ed. 3a reimp. Buenos Aires: 

Amorrortu editores, 2003. pp. 223-271. 
39 Uma interessante atualização da crítica ao estruturalismo como sendo origem de uma degenerescência da 

razão que continuaria nas correntes pos-estruturalistas e pos-modernistas pode ser encontrada no posfácio de 
José Paulo Netto à reedição da grande obra de juventude de Carlos Nelson Coutinho de crítica ao 
Estruturalismo. José Paulo Netto, “Posfácio”  in Carlos Nelson Coutinho – O Estruturalismo e a Miséria da 
Razão. 2ª. Ed. com Posfácio de José Paulo Netto . São Paulo: Expressão Popular, 2010. p. 28. 

40 Robert W. Cox – “Social forces, states, and world orders: beyond international relations theory”. in 
Millennium - Journal of International Studies. 10 (1981) 126-155. disponível on-line em Sage Journals, 
<http://mil.sagepub.com/content/10/2/126>. pp. 134-135. 
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2. 5 – Da teoria crítica neo-gramsciana ao realismo crítico 

 

Chris Brown e Kirsten Ainley no livro Compreender as Relações Internacionais sumariam 

bem a relação das diversas correntes de pensamento surgidas nas últimas décadas e o projeto 

emancipatório. Colocam imediatamente de parte o liberalismo contemporâneo por ser, e bem, 

amplamente considerado fora do campo emancipatório, e identificam entre as demais 

correntes teóricas um grande fosso entre os que pretendem restabelecer o projeto moderno de 

emancipação (inspirados em Kant, Hegel e Marx) e os que “criticam os pressupostos 

subjacentes à teoria emancipatória” (inspirados em Nietzsche, Heidegger e Foucault)41. 

Brown e Ainley concretizam: “o primeiro grupo [...] está claramente associado ao pensamento 

de esquerda e progressista que vem da Revolução Francesa”. E mais a diante afirmam: “O 

mais influente de todos os teóricos críticos foi, e continua a ser, Karl Marx. Foi ele que 

estabeleceu com maior clareza que a 'emancipação' não podia ser apenas um processo 

político, deixando incólumes as desigualdades económicas”. No campo académico das 

Relações Internacionais, Marx tem sido tratado principalmente através de intermediários, 

particularmente: os economistas políticos internacionais inspirados em Gramsci e os teóricos 

políticos internacionais inspirados na Escola de Frankfurt42. 

Na sequência da secção “O pensamento internacional crítico, pós-estruturalista e 'pós-

moderno'”, onde se incluem aquelas citações, Brown e Ainley concluem que o pós-

positivismo é o que une as várias perspetivas que desafiam o consenso neo-neo, ou seja, que 

as teorias que desafiam o consenso entre neoliberais e neoconservadores têm pouco em 

comum salvo a sua tendência pós-positivista. Porém, como salientam os mesmos autores, há 

uma exceção dentro do campo das correntes de pensamento que desafiam este consenso 

liberal-conservador: uma corrente que não é nem positivista, nem pós-positivista. Essa vaga 

que está para além do debate entre positivistas e pós-positivistas chama-se realismo crítico. 

No realismo crítico “encontram-se autores que são indiscutivelmente da esquerda radical, 

frequentemente marxistas, mas que rejeitam o anti-cientismo dos pós-estruturalistas e dos 

pós-modernistas”43. O realismo crítico não é por si só uma teoria das relações internacionais, 

                                                 
41 Chris Brown & Kirsten Ainley – Compreender as Relações Internacionais. Lisboa: Gradiva, 2012. p. 101. 
42 Idem. Ibidem. p. 102. 
43 Idem. Ibidem. p. 103. 
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o realismo crítico é uma filosofia da ciência que pretende superar o debate entre positivistas e 

pós-positivista. Esta filosofia da ciência teve como seu mais destacado representante em Roy 

Baskar, embora não se limite a este autor. Jorge Rivas, um dos defensores da aplicação do 

realismo científico às Relações Internacionais, argumenta e resume desta forma o que há de 

comum entre positivistas e pós-positivistas: “tanto o positivismo como o interpretativismo 

envolvem posições ontológicas anti-realistas e baseiam-nas nas suas epistemologias 

antropocêntricas (empirista e interpretativista, respetivamente)”44. 

Este realismo crítico nem deve ser confundido com o realismo político do primeiro debate, 

nem tampouco com a “via média” de Alexander Wendt. Diferentemente da “via média” de 

Wendt, não é um compromisso, mas uma superação do debate entre positivistas e pós-

positivistas. Do ponto de vista metateórico, esta proposta de realismo crítico é, em resumo, o 

inverso da de Wendt: assume um relativismo/falibilismo epistemológico e um 

realismo/objetivismo ontológico. É assim que se afasta da “falácia epistemológica”, 

afirmando que há uma realidade para além das aparências que é objetiva e não totalmente 

conhecida ou conhecível, mas não é por esse facto negada45. 

Colin Wight e Johnathan Joseph na introdução46 à coletânea Scientific Realism and 

International Relations afirmam que:“[o] realismo científico/realismo crítico trabalha ao nível 

da crítica filosófica, desafiando os pressupostos filosóficos da maioria das teorias 

contemporâneas das RI e dessa forma introduz por si só contributos epistemológicos e 

ontológicos” 47. O realismo crítico é um desenvolvimento específico do realismo científico 

aplicado às ciências sociais. As aplicações desta filosofia da ciência às ciências sociais têm em 

comum o facto de considerarem, ou pelo menos não negarem, as seguintes características, de 

acordo com resumo de Wight e Joseph: 

Existe uma realidade social que consiste em múltiplas forças que condicionam as vidas 
dos indivíduos; algumas dessas forças podem bem se inobserváveis, no entanto, são 
reais; estas forças são estruturadas por forma de relações externas e internas, estruturas 
de poder e papéis sociais; as ciências sociais podem não captar a natureza das forças 
causais meramente através da investigação empírica; as ciências sociais e políticas são 
fundamentalmente sociais e políticas por natureza e refletem, em parte, a posição do 
investigador na realidade social; a interação entre agentes e estruturas e forças materiais 
e ideacionais é uma questão para ser colocada empiricamente e não por decreto 

                                                 
44 Jorge Rivas – “For real this time: scientific realism is not a compromise between positivism and 

interpretivism”. in Jonathan Joseph and Colin Wight (Eds.) – Scientific Realism and International Relations. 
Chippenham and Eastbourne, Great Britain: Palgrave Macmillan, 2010. pp. 203-227. 

45 Idem. Ibidem. 
46 Jonathan Joseph and Colin Wight (Eds.) – Scientific Realism and International Relations. Opus cit. pp. 1 a 30. 
47 Idem. Ibidem. p. 1. 
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teórico.48

                                                 
48 Idem. Ibidem. pp. 1 e 2. 
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2.6 – A polémica acerca da introdução do realismo crítico nas Relações Internacionais e 
o “Segundo segundo debate” 
 

Chris Brown em “Situating Critical Realism” defende que: 

embora o realismo crítico não seja nem a próxima grande ideia, nem um tema adequado 
para um grande debate, pode desempenhar um papel importante no revigoramento de 
uma tradição de pensamento que tem sido injustamente negligenciada  nos últimos vinte 
anos, ou mais49. 

Afirma Chris Brown que a aplicação do realismo crítico às relações internacionais só é útil se 

servir para revitalizar o materialismo histórico, e que se for, no entanto, servir apenas para 

revitalizar os debates sobre epistemologia e ontologia não servirá para nada50. 

Opinião diferente da de Chris Brown têm Marjo Koivisto e Simon Curtis, que num artigo de 

2010, defendem as possibilidades de um Segundo ‘Segundo Debate’51. Filiando-se, a este 

respeito, no pensamento de Colin Wight, criticam o facto de o carácter ‘científico’ do estudo 

das Relações Internacionais ter sido apenas concedido às abordagens positivistas. Rejeitam 

portanto a incomensurabilidade entre ciência e história afirmada desde o dito ‘Segundo 

Debate’, debate metodológico entre cientifistas e tradicionalistas52. Digno de nota é, aliás, que 

Marjo Koivisto e Simon Curtis consideram que os autores que classificam com neo-marxistas 

e particularmente o trabalho de Robert Cox têm a mesma sensibilidade histórica que advogam 

necessária para as Relações Internacionais. Marjo Koivisto e Simon Curtis defendem a fusão 

da história com a teoria social. Com os partidários desta proposta, que incluem não só os 

referidos autores, abre-se espaço a um grande diálogo entre a sociologia histórica e o 

materialismo histórico nas Relações Internacionais. 

Ainda relativamente a Chris Brown, Colin Wight e Johnathan Joseph consideram que a 

tentativa deste autor para reduzir o realismo crítico a uma forma de marxismo é problemática. 

Em primeiro lugar, reduzir o realismo científico/realismo crítico ao trabalho de Roy Bhaskar, 

como faz Brown, é para Wight e Joseph um erro porque a via de Bhaskar não é o único 

realismo científico possível. Muitos autores, que acolheram o realismo crítico, vão para além 

do trabalho de Bhaskar: não aceitando, e bem do meu ponto de vista, nomeadamente a sua 

                                                 
49 Chris Brown – “Situating critical realism”. Millennium: journal of international studies. 35 (2). 2007. pp. 409-

416. 
50 Idem. Ibidem. 
51 Simon Curtis & Marjo Koivisto – Towards a Second ‘Second Debate’? Rethinkingthe Relationship between 

Science and History in International Theory. International Relation. Vol. 24 (4). pp. 433–455. 
52 Idem. Ibidem. p. 436. 
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dialética transcendental – como é o caso de Callinicos53 54. Além disso, e como argumentam 

Wight e Joseph, o realismo crítico é consistente não apenas com o marxismo mas também 

com o feminismo e as teorias críticas das relações internacionais55. 

Os feminismos e as teorias críticas podem ser, embora não tenham de ser, integradas numa 

grande abordagem das relações internacionais alicerçada na teoria social marxista. 

Pessoalmente defendo essa abordagem que constitui um amplo campo de compreensão das 

relações internacionais como uma questão não apenas de Estados mas também de géneros, 

classes, povos e potências. No entanto, outras abordagens de realismo crítico são possíveis, 

ainda que eu considere que esta é a mais adequada, dada a materialidade dos elementos 

enunciados e à perspetiva emancipatória superior que, em meu entender, o marxismo fornece. 

                                                 
53 Roy Bhaskar & Alex Callinicos - “A Debate: Marxism and Critical Realism”. Journal of Critical Realism. 1:2. 

may 2003. pp. 89-114. 
54 Alex Callinicos – “A Crintical Realist Onthology”. in Alex Callinicos – The resources of critique. Cambridge: 

2006. pp. 155-181. 
55 Jonathan Joseph & Colin Wight. Opus cit. p. 3. 
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Capítulo III – “Fazer história”: sobre o Tribunal Penal Internacional e a Filosofia da 
Praxis 

 

 

Os Estados Unidos participaram ativamente de todas as deliberações prévias, discutiram 
critérios, vetaram normas e foram co-autores de vários dos seus rascunhos. Porém, 
chegada a hora de aprovar a constituição da corte em Roma [TPI], decidiram arquivar o 
projeto […] Isto não é surpresa para os estudiosos do imperialismo […]. 

Atílio Borón, 2002 

 

3.1 – in media res: “Isto não é surpresa para os estudiosos do imperialismo” 

 

Comecemos in media res, como nas epopeias, este capítulo sobre o Tribunal Penal 

Internacional e a Filosofia da Praxis, para depois verificarmos alguns elementos sobre o TPI. 

A atitude dos Estados Unidos face ao Tribunal Penal Internacional, de acordo com Atílio 

Borón, “não é surpresa para os estudiosos do imperialismo, mesmo que possa causar estupor 

aos autores de Império”56. Esta referência tem a utilidade de introduzir a problemática da 

relação entre imperialismo e direito internacional, dimensão inescapável numa bordagem 

materialista histórica do Tribunal Penal Internacional. Lembremos, a esse respeito, o que diz 

Robert Cox: “através do enfoque no imperialismo, o materialismo histórico acrescenta uma 

dimensão vertical à rivalidade entre os estados mais poderosos”57. 

Não por acaso, e como veremos adiante, tem toda a pertinência a referência que Borón faz à 

afirmação de Chomsky segundo a qual: os Estados Unidos “não ratificaram nenhuma 

convenção, porque, mesmo quando o fez, o governo norte-americano deu um jeito de 

introduzir uma cláusula de reserva que diz o seguinte: ‘não aplicável aos Estados Unidos sem 

                                                 
56 Atílio Borón – Império & Imperialismo. Uma leitura crítica de Michel Hardt e Antonio Negri. Buenos Aires: 

CLACSO, 2002. pp. 90-91. 
57 Robert W. Cox – “Social forces, states, and world orders: beyond international relations theory”. Opus cit. 
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o consentimento dos Estados Unidos’58. 

A referência à leitura crítica de Atílio Borón preenche também a necessidade de resposta a 

uma questão que se afirmou como pertinente ao nível das teorias marxistas das relações 

internacionais: a validade da obra Império de Michael Hardt e António Negri59. “Império: 

marxismo para o século vinte e um?” é o último ponto do capítulo “Marxismo” escrito por 

Mark Rupert para a coletânea de Martin Griffiths International Relations Theory for the 

Twenty-Fist Century. An Introduction60. A conclusão de Mark Rupert ajuda-nos a situar o 

“não-lugar”61, permitam-me a ironia, que o Império de Hardt e Negri aqui ocupa: 

Se as forças progressistas são incapazes de encontrar uma forma criativa para enfrentar 
os problemas políticos de solidariedade transnacional, a possibilidade abstrata de uma 
política global transformadora será discutível. Para efeitos de um tal projeto de política 
emancipatória - que implicam a problemática auto-construção de um sujeito social 
global (potencialmente unificado, mas dificilmente uniforme) - eu acho que uma 
abordagem neo-gramsciana é mais desafiante e muito mais promissora do que as 
panaceias pós-modernas globais de Hardt e de Negri62. 

No meu entender é necessário ir mais longe, ou talvez mais atrás, indo diretamente à fonte, ao 

próprio Gramsci para repensar o presente. É, portanto, num quadro de análise como o 

fornecido por uma teoria do imperialismo atualizada que tem contexto e consequência uma 

abordagem materialista histórica que busca integrar o legado gramsciano. 

Na parte II de Maquiavel, a política e o Estado moderno63 figuram as “Notas de Política 

Internacional”64 escritas por Gramsci no cárcere. O tipo de abordagem para a política 

internacional que Gramsci fazia não poderia ser mais claro que as primeiras linhas dessas 

                                                 
58 Noam Chomsky – El terror como política exterior de los Estados Unidos. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 

2001. p. 61. cf. Atílio Borón. Opus cit. p. 91. 
59 Michael Hardt e António Negri - Império. Lisboa: Editora de Livros do Brasil, 2004. (Primeira edição em 

inglês, como Empire, publicada em 2000 pela Harvard University Press). 
60 Mark Rupert, “Marxism” in Martin Griffiths (Ed.) – International Relations Theory for the Twenty-Fist 
Century. An Introduction. London and New York: Routledge, 2007. 

61 O não-lugar é uma das muitas expressões importadas, de outros campos do saber, por Hardt e Negri. 
62 Idem, ibidem. pp. 45-46. 
63 Esta tradução de Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno foi feita por Luiz Mário Gazzaneo. 
Maquiavel, a política e o Estado moderno (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968; 8a. ed., 1987) e os três 
volumes traduzidos por Carlos Nelson Coutinho Concepção dialética da história (Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1966; 6a. ed., 1986), selecionou os textos e traduziu Literatura e vida nacional (Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1968; 3a. ed., 1986) traduziu Os intelectuais e a organização da cultura (Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1968; 5a. ed., 1987) formam a primeira edição brasileira  em quatro volumes dos 
Cadernos do cárcere (1929-1935), um organização temática, simétrica à primeira edição italiana, dos cadernos 
escritos pelo dirigente do Partido Comunista Italiano António Gramsci na prisão durante o regime fascista em 
Itália. 
64 Antonio Gramsci. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. pp. 

191-213. 
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notas: 

O conceito de grande potência. Elementos para calcular a hierarquia de poder entre os 
Estados: 1) extensão do território; 2) força económica; 3) força militar. […] a grande 
potência é potência hegemônica, chefe e guia de um sistema de alianças e de acordos 
com maior ou menor extensão. A força militar sintetiza o valor da extensão territorial 
(com população adequada naturalmente) e do potencial econômico. 65 

Façamos nota de que Gramsci deu um contributo muito relevante para a teoria marxista do 

Estado através da teoria ampliada do Estado: os Estados ocidentais (tendencialmente 

com a evolução histórica) dão dotados de uma esfera chamada sociedade civil onde se 

disputa a hegemonia. Uma tal perspetiva sobre como o Estado funciona é útil porém é 

também de sublinhar que, como afirmou Norberto Bobbio, esta sociedade civil de 

Gramsci é diferente da de Marx. Para Marx, a sociedade civil pertence à infraestrutura 

a económica, para Gramsci pertence à superestrutura. Apesar disso, como assinala 

Carlos Nelson Coutinho, isto não significa atribuir um primado ao elemento 

superestrutural, já que se sociedade civil em Gramsci não significa ontologicamente o 

mesmo que em Marx não há razão para supor que Gramsci lhe atribua a mesma função 

que a bürgerliche Gesellschaf (sociedade civil) tem em Marx66. Tais conceitos do 

Estado ampliado de Gramsci foram criados para o Estado propriamente dito, a menos 

que queiramos analogicamente falar em Imperialismo ampliado (por uma sociedade 

civil), tais conceitos aqui não terão lugar. 

Como assinalam Philippe Braillard e Pierre de Senarclens em O Imperialismo: “os autores 

marxistas não concebem o imperialismo como um simples fenómeno de expansão e de 

conquista mas como consequência direta do funcionamento e da evolução do capitalismo” 67. 

No momento em que vivemos, além da estrutura de classes de base nacional existe também o 

fenómeno da transnacionalização das classes68 69. O grau dessa transnacionalização das 

burguesias é discutível, não significa o desaparecimento das burguesias nacionais, porém com 

tais mudanças na estrutura económica e social, na atual fase do capitalismo globalizado, seria 

natural identificar alterações profundas ao nível do imperialismo, ou seja provocam a 

                                                 
65 Idem. Ibidem. p. 191. 
66 Carlos Nelson Coutinho – Gramsci. Um estudo sobre seu pensamento político.3. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2007. p. 73-88. 
67 Philippe Braillard & Pierre de Senarclens – O Imperialismo. Mem Martins: Publicações Europa América, 

1983. p. 32. 
68 Kees van der Pijl – “Class Formation at the International Level: Reflections on the political economy of 

Atlantic unity”. in Capital & Class. 3. Autumn 1979. pp. 1-21. 
69 Kees van der Pijl – Transnational Classes and International Relations. London and New York: Routledge, 

1998. 
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necessidade de uma superação da teoria do imperialismo que Lenine escreveu em 191670. 

 

Em 1994, Luís Fazenda falava das “Novas características do imperialismo”: 

[o]bservamos, com responsabilidade e prudência, que há um fenómeno de qualidade 
nova originado pelo próprio desenvolvimento do imperialismo e que não consta na 
análise de Lénine: o entrelaçamento do capital financeiro das principais potências 
imperialistas. (…) A atenção que se pode solicitar para este fenómeno é prenhe de 
consequências políticas: explica-nos o porquê de Maastricht e a fusão inédita na história 
de estados imperialistas rivais, explica-nos o acordo do GATT de entendimento entre os 
três blocos, explica-nos que, apesar da concorrência, os blocos imperialistas se unem 
contra o proletariado e os povos, dos países capitalistas desenvolvidos aos países 
dependentes. Mostra-nos que de forma acelerada as contradições entre o capital e o 
trabalho e entre o imperialismo e os povos se entrelaçam de tal forma que quase se 
fundem. (…)71. 

No artigo "Imperialismo Global. O Império da Guerra"72, artigo que inicia um dossier de 

polémica com Império de Hardt e Negri e inaugura a revista marxista portuguesa A Comuna, 

o então diretor Carlos Santos afirma que: 

É por salientarem este novo tempo, e lhe darem um novo nome que [Hardt & Negri] 
marcam pontos e ganham divulgação. A sua análise está profundamente errada e o 
conteúdo que lhe dão é disforme, o grau de distância da realidade é grande e a vida já 
lhes tirou o tapete – a guerra do Iraque é o mais importante facto. Mas os marxistas que 
discordam do embelezamento do Império feito por H&N e se contrapõem às suas 
conclusões reformistas e irrealistas, não podem deixar de verificar que a realidade 
superou a análise de Lénine e, em certos aspetos, é contraditória com ela73. 

A teoria do imperialismo global tem sido desde então desenvolvida nas páginas da revista A 

Comuna, acolhendo as novas atualizações que o desenvolvimento da realidade exige. Esta 

teoria materialista histórica apreende a realidade com base no novo elemento estruturante da 

economia internacional: a empresa transnacional. As burguesias nacionais e transnacionais 

usam de forma transversal os Estados e Organizações Internacionais numa guerra já não entre 

potências imperialistas mas contra as classes e os povos oprimidos. Em 2003, afirmava Carlos 

Santos: 

O imperialismo globalizou-se. É um todo composto por potências (EUA, União 
Europeia e Japão, sobretudo), por organizações mundiais estritamente dependentes 

                                                 
70 V. I. Lénine – O Imperialismo. Fase Superior do Capitalismo. (Impressão abril de 2000). Edições Progresso, 
Lisboa-Moscovo, 1984. 
71 Luís Fazenda – “Notas para um debate”. in Socialismo. O Futuro de Portugal. Resoluções Políticas do I 

Congresso da CDP. Lisboa, 18, 19, 20 de Janeiro de 1994. Acedido em Arquivo da UDP. p. 5. 
72 Carlos Santos, "Imperialismo Global. O Império da Guerra" in A Comuna. 1 (Abril/Junho 2003) 4-13. 
73 Idem. Ibidem. p. 9. 
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dessas potências, sobretudo dos EUA (FMI, Banco Mundial, OMC) e por grandes 
empresas transnacionais, ligadas àquelas potências. No plano militar os EUA dominam 
largamente e detêm o controlo da NATO, mas na União Europeia existem outras 
potências militares e, fora da EU, ainda outras potências como a Rússia e a China. 74 

A emergência dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) não iludiu esta 

abordagem que não considera apenas as desigualdades estruturais da divisão do trabalho num 

sistema de Estados, mas também os povos, as classes e os géneros. O interesse das burguesias 

nacionais e transnacionais vivem também da ascensão destas novas potências e estas vêm 

apenas introduzir novos elementos no imperialismo – e, claro, novas contradições. 

O propagado multilateralismo tem também ganho novos símbolos. A Cimeira de Washington 

(15 de novembro de 2008) recuperou a ideia de G20 (o G775 mais a Rússia, mais as 

economias emergentes, mais a UE enquanto bloco) como novo fórum para decisão das 

questões mundiais, no caso a reforma do sistema financeiro. Já no mandato de Obama, 

celebram-se mais duas Cimeiras do G20 em Londres (2 de abril de 2009) e em Pittsburgh (24 

e 25 de setembro de 2009). Sendo que nesta segunda se decidiu substituir o G8 e o G8+5 pelo 

G2076. A necessidade desta nova geometria para gerir o imperialismo global decorre da sua 

evolução e da necessária integração dos emergentes77. 

O G2 China-EUA, novo eixo do imperialismo global78 que substitui a centralidade da tríade 

EUA-UE-Japão, consolida-se simbolicamente por ocasião da Conferência de Copenhaga (7 e 

18 de dezembro de 2009). Esta conferência dá provas de que: a) embora tenha sido realizada 

na Europa, a Europa não contou para a decisão; b) a alegada vontade de combater seriamente 

o problema das alterações climáticas é incompatível com o capitalismo e os emergentes e os 

mais industrializados estão do mesmo lado contra o clima; c) o mito do multilateralismo de 

Obama (se mais provas eram precisas) não passa disso. Nas questões mais importantes, os 

EUA decidem apenas em parceria com quem têm de decidir: com a China, a “superpotência 

emergente”79. 

                                                 
74 Idem. Ibidem. p. 9. 
75 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. 
76 G8 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos) mais G5 (África do 

Sul, Brasil, China, Índia e México) mais Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, 
Turquia, mais União Europeia. 

77 Bruno Góis – “Obama: A política externa do líder NATO” in A Comuna. 22 (abril 2010) 14-16. Disponível on-
line em < http://www.acomuna.net/media/acomuna22.pdf>. 
78 Joana Mortágua, “Joint Venture no Centro do Imperialismo Global”. A Comuna. 22 (abril 2010) 29-35. 
Disponível on-line em < http://www.acomuna.net/media/acomuna22.pdf>. 
79 Bruno Góis – Opus cit. 
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3.2 – Elementos da realidade do Tribunal Penal Internacional 
 

Após apresentado o quadro internacional do imperialismo, contexto necessário, no meu 

entender, à compreensão do Tribunal Penal Internacional ou de qualquer outra questão 

internacional relevante, chega o momento de enriquecer a análise e de considerar alguns 

elementos da realidade do TPI. 

O Tribunal Penal Internacional foi estabelecido em Haia, em 2002. Baseado no Estatuto de 

Roma, datado de 1998, trata-se do primeiro tribunal penal internacional permanente. Tem 

como objetivo a promoção do Direito Internacional e o seu mandato é o julgamento dos 

indivíduos que cometem crimes internacionais: genocídios, crimes de guerra, crimes contra a 

humanidade e, quando estes estiverem tipificados, crimes de agressão. 

Os seus antecessores Tribunal de Nuremberga, Tribunal de Tóquio, criados para julgar os 

crimes da Segunda Guerra Mundial, Tribunal penal internacional ad hoc, na Haia, criado para 

julgar os crimes praticados durante a guerra civil na ex-Juguslávia e o Tribunal penal 

internacional ad hoc, em Arusha, na Tanzânia, criado para os responsáveis pelo genocídio de 

mais de um milhão de pessoas no Ruanda. Estes dois últimos, estabelecidos nos anos 1990, 

foram os únicos criados na sequência da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas 

sobre os Princípios da Cooperação Internacional na Identificação, Detenção, Extradição e 

Punição dos Culpados por Crimes contra a Humanidade – A/RES/3074 (XXVIII)80. De 

acordo com esta Resolução da ONU, todos os Estados devem colaborar para processar os 

responsáveis pelos referidos crimes contra a humanidade. 

Na defesa do universalismo do TPI constituiu-se uma ampla frente composta por: Estados, ou 

seja, os 60 Estados like-minded states, entre os quais Portugal assumiu papel de relevo; e por 

Organizações Não-Governamentais. Do lado oposto, assinala José Manuel Pureza81, estavam 

(a) os estados afro-asiáticos, mais ciosos da perda de soberania, e (b) as potências, detentoras 

de direito de veto no Conselho de Segurança, que pretendiam reservar para si, através daquele 

                                                 
80 United Nations. General Assembly Resolution 3074 (XXVIII). A/RES/3074 (XXVIII). Disponível on-line em: 

<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/281/46/IMG/NR028146.pdf?OpenElement>. 
81 José Manuel Pureza - "Da cultura da impunidade à judicialização global: O Tribunal Penal Internacional". 
Revista Crítica de Ciências Sociais. 60 (2001) 121-139. Dispiníverl em Estudo Geral. Repositório digital da 
Universidade de Coimbra, 
<https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/bitstream/10316/11621/1/Da%20Cultura%20da%20Impunidade%20a%20
Judicializacao%20Global.pdf>. 
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órgão das Nações Unidas, o monopólio da aplicação da justiça penal internacional82. 

Considerando que, ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça, este tribunal (e tal como 

os anteriormente mencionados) se destina a julgar os indivíduos e não os Estados, tal 

propósito pode ser considerado um salto qualitativo em direção à universalidade do Direito 

Internacional. No entanto o aprofundamento quer da análise quer do Estatuto quer da sua 

aplicação prática revelam muitos dos aspetos em que o poder das potências e o imperialismo 

colocam a justiça penal internacional muito aquém das expectativas. 

José Manuel Pureza critica o “retrocesso” do TPI em relação ao Tribunal de Justiça da 

Comunidade Europeia e em relação ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uma vez que 

“nem as organizações não-governamentais nem mesmo os indivíduos vêem ser-lhes 

reconhecida a legitimidade para activar a acção penal junto do TPI”83 (sic). Esta crítica vai no 

sentido contrário daqueles que partindo de uma matriz liberal, como Mateus Kovalski, 

sublinham “a capacidade de intervenção dos indivíduos no processo penal internacional”, 

argumentando com poder de iniciativa própria do Procurador para iniciar um inquérito (artigo 

15º do Estatuto) e ainda com o facto de consideram um grande avanço que as organizações 

não-governamentais tenham contribuído para a criação do TPI e colaborem na investigação e 

recolha de provas84.  

William Schabas considera a hipótese de que se o TPI tivesse seguido um modelo mais 

próximo do primeiro desenho da proposta elaborada em 1994, uma proposta em que o 

Conselho de Segurança tinha mais poder, “os Estados Unidos poderiam ser hoje um Estado 

Parte”, sublinhando no entanto que poderia haver muito menos Estados Partes se tal tivesse 

acontecido85. 

De acordo com Schabas, a oposição dos EUA relaciona-se com o facto de que o TPI retira 

poderes e competências ao Conselho de Segurança. E a esse respeito o especialista em direito 

penal internacional sublinha a importância que isto tem para os EUA dando o seguinte 

exemplo: o Ruanda era membro eleito do Conselho de Segurança e votou contra a criação do 

Tribunal Penal Internacional ad hoc do Ruanda. Embora membro eleito daquele órgão o 

Ruanda não podia vetar a decisão. Já os EUA, que não são membro eleito, são membro 

                                                 
82 Idem. Ibidem. pp. 128-129. 
83 Idem. Ibidem. p. 129. 
84 Mateus Kowalski – "O Tribunal Penal Internacional. Reflexões para um teste de resistência aos seus 

fundamentos”. JANUS.NET. e-journal of International Relations. 2, 2 (Outono 2011) 119-134. Consultado 
[online] em 10 setembro de 2012, <observare.ual.pt/janus.net/pt_vol2_n2_art6>. p. 131. 

85 William A. Schabas –  An Introduction to the International Criminal Court. fourth edition. New York: 
Cambridge University Press, 2011. p. 27. 
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permanente, teriam direito de veto num caso semelhante. Ou seja, os EUA encontram motivo 

de escândalo no Estatuto de Roma porque nunca antes do aparecimento do TPI se tinha 

proposto aos EUA que aceitassem jurisdição de uma organização que o seu governo não 

controlasse. Já a maioria dos Estados, ao contrário dos EUA e dos demais permanentes, 

aceitaram há muito abdicar de parte das suas competências soberanas, submetendo-se ao 

Conselho de Segurança por via da adesão à Carta das Nações Unidas86. 

De facto a Administração Clinton assinou o Estatuto de Roma, como diz Schabas, 

“literalmente na décima primeira hora da noite de 31 de dezembro de 2000”, ou seja, no fim 

do fim do mandato. Sobre esse ato não vou especular. Contudo importa para este assunto que 

a Administração de George W. Bush tudo fez para se distanciar do TPI e inclusive boicotá-lo. 

De acordo com o que estatui o artigo 18 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: 

“Um Estado deve abster-se de actos que privem um tratado do seu objecto e do seu fim: a) 

quando assinou o tratado ou trocou instrumentos constitutivos do tratado sob reserva de 

ratificação, de aceitação ou de aprovação, enquanto não manifestar a sua intenção de não 

tomar parte no tratado”87. Nesse sentido, a 6 de maio de 2002, a Administração Bush 

comunicou ao Secretário Geral das Nações Unidas que não pretendia tornar-se um Estado 

Parte do tratado88. 

Além da “retirada da assinatura”, os EUA pressionaram uma série de Estados para que 

assinassem acordos bilaterais através dos quais se comprometiam a “proteger” os cidadãos 

americanos em relação ao TPI. O Governo dos EUA conseguiu estabelecer esses acordos 

bilaterais com mais de 100 Estados, metade dos quais nem tinham aderido ao Estatuto de 

Roma. O México, o Canadá e os países da Europa Ocidental não aceitaram esses acordos 

visto que visavam por em causa o TPI. 

Em nome do que chamavam imunidade para os “american peacekeepers”, o Governo dos 

EUA ameaçou retirar as tropas de manutenção da paz em Timor, em maio de 2002, 

ameaçando ainda vetar todas as futuras resoluções do Conselho de Segurança relacionadas 

com manutenção da paz e operações de segurança até conseguir que o Conselho de Segurança 

adotasse uma resolução – S/RES/1422 (2002)89 – que, na prática, concedia aos membros 

                                                 
86 William A. Schabas –  ‘United States Hostility to the International Criminal Court: It’s All About the Security 

Council’. in European Journal of International Law. 15 (2004) 701-720. 
87 “Convenção sobre o Direito dos Tratados (Viena, 23 de Maio de 1969)” in Manuel de Almeida Ribeiro & 

António Vasconcelos de Saldanha – Textos de Direito Internacional - Organizações Internacionais. 2.ª ed. 
revista e actualizada c/ a colaboração de Mónica Ferro. Lisboa: ISCSP, 2004. p. 669. (o destaque é meu). 

88 William A. Schabas – An Introduction to the International Criminal Court. Opus cit. p. 28. 
89 United Nations. Security Council Resolution 1422 (2002). S/RES/1422 (2002). Disponível em <http://daccess-
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daquelas operações imunidade em relação ao TPI. Um ano depois, em 12 de junho de 2003, a 

resolução foi “renovada” – S/RES/1487 (2003)90– mantendo-se em vigor até 2004. Nessa 

altura a validade da Resolução não foi prorrogada, tendo para isso contribuído o escândalo 

com a tortura na prisão de Abi Ghraib, que chocou a opinião pública e criou um clima 

desfavorável a essa decisão. Sublinhe-se, no entanto, a existência dos vários tratados bilaterais 

anteriormente mencionados que permitem resultado semelhante, mas por outra via, embora 

com menor eficácia. 

Outro aspeto é de salientar sobre os boicotes e ataques ao TPI por parte da potência 

estadunidense: a 2 de Agosto de 2002, George W. Bush assinou o American Service Members’ 

Protection Act91. Essa lei proíbe as agências americanas de colaborar com o TPI e autoriza o 

uso da força por parte dos EUA para libertar qualquer cidadão norte-americano que seja 

detido ou preso sob mandato do TPI92.  

A atitude dos EUA face a este tratado desta natureza tem precedentes, as demoras também. Os 

EUA só assinaram a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (1966) no 

final dos anos 1970, tendo apenas ratificado em 1992. Também é de assinalar que os EUA 

demoraram quarenta anos para ratificar a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime 

de Genocídio (1948). Estes são exemplos relevantes mas, em geral, os EUA têm um número 

record de participação (e naturalmente condicionamento) em negociações de tratados 

internacionais sem que depois os ratifiquem, ou seja, sem que depois a eles se submetam ou 

tardando tempos inimagináveis como os referidos. 

Em março de 2005, os EUA abstiveram-se quando o Conselho de Segurança votou uma 

resolução em que a situação no Darfur era referenciada ao TPI de acordo com a alínea b) do 

artigo 13º do Estatuto de Roma, de acordo com o qual o TPI poderá exercer a sua jurisdição 

se “[o] Conselho de Segurança, agindo nos termos do capítulo VII da Carta das Nações 

Unidas, denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a 

prática de um ou mais crimes”. Os outros dois meios para o exercício de jurisdição do tribunal 

são a denúncia por um Estado Parte ao procurador - alínea a) do artigo 13º – ou um inquérito 

por iniciativa do próprio procurador – alínea c) do artigo 13º e nos termos do artigo 15º. 

                                                                                                                                                         
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/477/61/PDF/N0247761.pdf?OpenElement>. 

90 United Nations. Security Council Resolution 1487 (2003). S/RES/1487 (2003). Disponível em <http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/394/51/PDF/N0339451.pdf?OpenElement>. 

91 “American Service members’ Protection Act of 2002’’. Bill Text. 107th Congress (2001-2002). H.R. 4775—80 
to 90. Disponível em <http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm>. 
92 William A. Schabas –  An Introduction to the International Criminal Court. Opus cit.p. 31. 
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Encontramos aqui o facto curioso que materializa na lei e na prática a desigualdade de poder 

de facto entre as potências e os outros povos. Não obstante a reaproximação dos EUA em 

relação ao TPI, tendo retomado o lugar de observador na Assembleia de Estados Partes, em 

novembro de 2009, e participado na Conferência de Revisão do Estatuto, em Junho de 2010, o 

rosto de Obama acrescentou pouco mais do que um rosto mais humano para uma mesma 

prática. Irão os EUA submeter-se à jurisdição do TPI permitindo que sejam ser julgados, por 

exemplo, os responsáveis pelas prisões ilegais em Guantánamo?  

Só pelo facto de serem membros do Conselho de Segurança, um conjunto de Estados, e 

particularmente os não eleitos (isto é, os permanente), exercem poder sobre o TPI 

independentemente de se submeterem ou não ao Estatuto de Roma. Importante exemplo são 

os Estados Unidos e a China, que não aceitam a jurisdição do tribunal mas podem vetar essas 

decisões ou até tomar a iniciativa de submeter, de acordo com os seus interesses, um caso ao 

TPI. Até ao momento, China e EUA abstiveram-se no caso do Darfur (S/Res/1593 – 31 de 

março de 2005), junto com o Brasil e a Argélia, e votaram favoravelmente ao caso da Líbia 

(S/Res/1970 – 26 de fevereiro de 2011). 

Outro aspeto em que os membros do Conselho de Segurança exercem um grande poder sobre 

o TPI é através da competência que o Estatuto confere àquele órgão no artigo 16º: 

O inquérito ou o procedimento criminal não poderão ter início ou prosseguir os seus 
termos, com base no presente Estatuto, por um período de 12 meses a contar da data em 
que o Conselho de Segurança assim o tiver solicitado em resolução aprovada nos termos 
do artigo VII da Carta das Nações Unidas; o pedido poderá ser renovado pelo Conselho 
de Segurança nas mesmas condições.93 

Caricatura de todo o abuso que se pode fazer de tal competência é a já referida Resolução 

1422 (2002), a qual pressupunha ela própria a sua renovação a cada ano – caso concreto que 

veio a ser ultrapassado, como vimos, devido ao efeito que as notícias sobre tortura em Abu 

Ghraib tiveram sobre outros membros do Conselho de Segurança. Ainda a respeito dessa 

resolução, a mesma previa a imunidade dos oficiais ao serviço de missões de paz, coisa que 

resultava ou numa alteração ao próprio Estatuto de Roma (sem que o CSNU tenha 

competências para isso), ou numa violação do mesmo, uma vez que o artigo 27º do Estatuto 

está bem claro que a qualidade de oficial não afasta a competência do TPI para julgar: 

Será aplicável de forma igual a todas as pessoas sem distinção alguma baseada na 
qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de Chefe de Estado ou de Governo, 
de Membro de Governo ou do Parlamento, de representante eleito ou de funcionário 

                                                 
93 “Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional” in Manuel de Almeida Ribeiro & António Vasconcelos de 

Saldanha – Idem. p. 793.  
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público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos 
termos do presente Estatuto, nem constituirá de per se motivo de redução da pena.94 

Outro aspeto importante a ter em conta sobre o poder das potências e a impunidade é o crime 

de agressão. O Estatuto de Roma prevê este crime mas deixa para o futuro a sua definição. Foi 

apenas em 2010 que teve lugar a Conferência de Revisão do Estatuto de Roma, em Kampala 

(Uganda, 31 maio a 11 de junho de 2010), que adotou por consenso uma definição de crime 

de agressão. Além de todos os adiamentos anteriores dessa decisão95, a revisão só entrará em 

vigor, nunca antes de 1 de janeiro de 201796, e um ano após o trigésimo Estado ratificar, sendo 

que até ao momento apenas ratificaram dois Estados: o Liechtenstein (8 de maio de 2012) e 

Samoa (25 de setembro de 2012)97. Além do mais, e aqui está novamente o reforço do poder 

das potências, essa revisão do Estatuto determina que o exercício da jurisdição do tribunal 

sobre crimes de agressão depende de uma decisão prévia do Conselho de Segurança, a qual 

apenas pode ser ultrapassada se o Conselho de Segurança não se pronunciar no prazo de seis 

meses após a notificação do procurador98.  

Também ao nível da desigualdade prática na justiça penal internacional está aquilo que 

erradamente alguns autores chamam politização da justiça internacional. Sendo o poder 

judicial sempre um poder político considero mais correta, ainda que materialmente de alcance 

menor e não tão divulgada como a primeira, a expressão seletividade no exercício da 

jurisdição. Esta segunda expressão é de Mateus Kowalski99que refere que vem provocando 

hostilidade por parte de vários Estados Africanos o facto de até ao momento só terem sido 

submetidas a investigação oficial do TPI situações relativas a África: Uganda, República 

Democrática do Congo, República Centro-Africana, Sudão (Darfur), Quénia, Líbia e Costa do 

Marfim. 

                                                 
94 Idem. Ibidem. p. 801.  
95 Nicolaos Strapatsas – “Aggression” in William A.  Schabas & Nadia Bernaz (Eds.). Routledge Handbook of 
International Criminal Law. London: Routledge, 2011. pp. 155-168. 

96 CICCC – “The Crime of Aggression” in Coalition for the International Criminal Court, 
<http://www.iccnow.org/?mod=aggression>. Consultado a 10 de setembro de 2012. 
97 “10 .b Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court. 

Kampala, 11 June 2010” Disponível em United Nations Treaty Collection, 
<treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en>. 
Consultado em 25 de setembro de 2012. 

98 Elizabeth Salmón (Coord.), Elizabeth Salmón  & Lorena Bazay – El crimen de agresión después de Kampala: 
soberanía de los estados y lucha contra la impunidad. Lima, Peru: Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), 2011. 
<http://www.iccnow.org/documents/El_crimen_de_agresion_despues_de_Kampala.pdf>. 

99 Mateus Kowalski – "O Tribunal Penal Internacional. Reflexões para um teste de resistência aos seus 
fundamentos”. JANUS.NET. e-journal of International Relations. 2, 2 (Outono 2011). Consultado [online] 
em 10 setembro de 2012, <observare.ual.pt/janus.net/pt_vol2_n2_art6>. p. 131. 
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Falando em politização, Steven Roach dá o exemplo da República Democrática do Congo, 

onde os crimes do presidente Joseph Kabila, por serem cometidos antes do início da 

jurisdição do TPI ficam por punir, mas como os crimes dos seus opositores, por serem de data 

posterior, entram na jurisdição do TPI, estes podem ser julgados; sendo que esta desigualdade 

material transformou a justiça internacional em arma política de uma fação (o Governo) 

contra a outra100. 

No caso líbio, é de sublinhar que tal resultou de decisão unânime do Conselho de Segurança 

(S/Res/1970 de 26 de Fevereiro de 2011101), ou seja, mais que a abstenção (como no caso do 

Darfur com a China e os EUA), desta vez, o G2 juntou-se à posição que a Federação Russa 

tinha tido no caso do Darfur: membros permanentes que não aceitam a jurisdição do TPI mas 

que votam a favor da aplicação da mesma a Estados terceiros. Aqui destaquei os membros 

permanentes, mas é digno de nota que também a Índia, que não é Estado Parte, mas votou 

favoravelmente. Não cabe aqui neste trabalho nem há matéria de facto para estudar mas não 

espantaria que começasse a haver uma correlação (e digo correlação porque os fatores não 

serão unívocos) entre os casos submetidos ao TPI pelo Conselho de Segurança e intervenções 

militares da NATO, como a que ocorreu na Líbia, na sequência da referida Resoluções 1970 

(2011) e da Resolução 1973 de 17 de Março de 2011102. 

Apreciados criticamente estes elementos acerca do TPI e perspetivados do ponto de vista de 

uma teoria do imperialismo atualizada, como convém a um pensamento que siga a senda do 

dirigente político italiano Antonio Gramsci, é necessário reavaliar a questão das 

possibilidades de “fazer história” no quadro da justiça penal internacional. Ou seja, assumindo 

o realismo crítico e o “pessimismo da razão e otimismo da vontade”103, devemos considerar 

em o problema da estrutura e da ação como meio de ganhar consciência das reais 

possibilidades de mudança a partir de um quadro como o que traçámos nestes  “elementos 

sobre a realidade do Tribunal Penal Internacional”.

                                                 
100 Steven C. Roach – Critical Theory of International Politics. Complementarity, justice and governance. Oxom 

& New York: Routledge, 2010. pp. 88-89. 
101 United Nations. Security Council Resolution 1970 (2011). S/Res/1970 (2011), < http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement>. 
102 United Nations. Security Council Resolution 1973 (2011). S/Res/1973 (2011). Disponível em <http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/39/PDF/N1126839.pdf?OpenElement>. 
103 expressão popularizada por Gramsci.  
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3.3 – Estrutura e ação ou “fazer história”? 
 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 
circunstâncias de sua escolha e sim, sob aquelas com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime 
como um pesadelo o cérebro dos vivos. E justamente quando parecem empenhados em 
revolucionarem a si e às coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses 
períodos de crise revolucionária os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os 
espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os nomes, os gritos de guerra e as 
roupagens, a fim de se apresentarem nessa linguagem emprestada. 

Karl Marx, O 18 brumário de Luiz Bonaparte. 

 

Na reedição de Making history : agency, structure, and change in social theory 104, como 

terceiro volume da coleção da Historical Materialism, Callinicos recorda que essa reflexão 

publicada originalmente em 1987, contrariamente ao que vem sendo muita literatura posterior, 

não é uma réplica aos estudos de Anthony Giddens mas encontra a sua filiação principal nos 

grandes debates marxistas dos anos 1960 e 1970. 

Callinicos analisa a existência de uma “polaridade abstrata” entre agência e estrutura, que nos 

referidos grandes debates marxistas corresponde a Edward Palmer Thompson vs Louis 

Althusser. Como alternativa a estes polos “especulativos” e de tendência “a-histórica”, 

Callinicos observa a proposta de Perry Anderson em Arguments within English Marxism. 

Como sair da falácia teórica que se limita ao confronto de posições entre “os processos sem 

sujeito nem objectivo” do estruturalismo althusseriano e o simétrico humanismo 

thompsoniano? 

Perry Anderson propõe a distinção entre três formas de “fazer história”: a primeira e a 

segunda operam dentro das relações sociais existentes distinguindo-se entre (1) ações que 

visam o preenchimento de objetivos privados (como a escolha do casamento) e (2) 

empreendimentos de objetivos públicos como as ‘lutas políticas, os conflitos militares, as 

transações diplomáticas, as explorações comerciais’. Finalmente (3) há uma ‘forma de 

agência sem precedentes que apareceu com as Revolução Americana e a Revolução Francesa 

e que ganhou expressão completa apenas com os movimentos dos trabalhadores e o 

                                                 
104 Alex Callinicos  - Making history : agency, structure, and change in social theory. (Historical materialism 

book series, vol 3). 2nd ed.. Leiden – The Netherlands: Brill, 2004. 
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marxismo: na expressão de Anderson, citado por Callinicos, 'pela primeira vez projetos 

coletivos de transformação social se casaram com esforços sistemáticos para entender os 

processos do passado e do presente, para produzir um futuro premeditado'. 

De acordo com Callinicos e Anderson, a superação do debate polarizado acerca da estrutura e 

da ação reside na compreensão de que o âmbito da ação humana, particularmente no que se 

refere à terceira forma de ‘auto-determinação’, depende de condições históricas específicas. 

Assim sendo, quer o estruturalismo de Althusser quer o humanismo de Thompson podem 

corresponder à verdade em diferentes situações particulares. Entendendo sempre, no entanto, 

que aquelas duas perspetivas polares correspondem a uma visão axiomática, e que é 

necessário uma abordagem, que podemos nós dizer, não apenas histórica, na expressão 

daqueles autores, histórico-concreta (conforme Carlos Nelson Coutinho, como veremos ainda 

neste capítulo). 

Apesar da utilidade a abordagem de Anderson, Callinicos assinala que esta falha ao não 

considerar o que há de comum entre as diferentes formas de agência para além de serem 

‘atividades conscientes e dirigidas para objetivos’. A natureza e as implicações da agência 

assim concebida têm sido um debate central acerca do estatuto e caráter das ciências sociais. 

Analisando criticamente a perspetiva Max Weber, em que a ação tem predominância sobre a 

estrutura, Callinicos critica o marxismo analítico, nomeadamente os modelos do ‘marxismo 

da escolha racional’, como o de John Roemer, e a via do norueguês Jon Elster, que defende o 

individualismo metodológico, ou seja, a ideia de que as estruturas são redutíveis às decisões 

dos indivíduos. 

Callinicos afirma contra essas abordagens que um modelo de tipo weberiano, em que a ação 

humana é guiada apenas por desejos crenças, é apenas possível em determinadas 

circunstâncias105. Ainda assim assume que essa teoria pode ter, em circunstâncias particulares, 

parcialmente correspondência com uma determinada concepção de natureza humana. 

Também Jorge Rivas, autor do artigo “For real this time: scientific realism is not a 

compromise between positivism and interpretivism”106, nos dá um contributo precioso para a 

consideração da problemática agente-estrutura. Baseado na literatura do realismo científico 

                                                 
105  Carlos Nelson Coutinho – O Estruturalismo e a Miséria da Razão. 2ª. Ed. São Paulo: Expressão Popular, 

2010. pp. 5-16. 
106 Jorge Rivas. “For real this time : scientific realism is not a compromise between positivism and 

interpretivism” in Jonathan Joseph and Colin Wight (Eds.) – Scientific Realism and International 
Relations. Chippenham and Eastbourne, Great Britain: Palgrave Macmillan, 2010. pp. 203-227. 
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nomeadamente em Bhaskar e Archer107, organiza desta forma a relação entre estrutura e 

agentes: 

1. Reducionismo: i.e. ‘apenas-agentes’(ex.: individualismo metodológico, voluntarismo 
weberiano, microfundacionacionismo); 

2. Holismo: i.e. ‘apenas-estruturas’ (ex.: estruturalismo durkeimiano, estruturalismo 
continental, estrutural-funcionalismo); 

3. Conflacionismo: i.e. ‘nenhuma diferença’ (ex. estruturalismo giddensiano, algum pos-
estruturalismo, alguma etnometodologia, construtivismo wendtiano); 

4. Dualismo: i.e. ‘ambas são reais, distintas, e causais’ (esta abordagem pode abranger 
quaisquer dos mecanismos e explicações das três anteriores, mas  exemplos explícitos 
incluem os teóricos das redes, os marxistas e Bordieu)108. 

Jorge Rivas propõe a adoção do dualismo, uma “compreensão das estruturas sociais” que 

pode “acomodar” quer a concepção individualista, quer a concepção holista da “atividade 

social” e dos “factos sociais”. Essa compreensão é possível através de um verdadeiro 

dualismo em que a “estrutura e a agência são distintas e irredutíveis entre si”. Rivas sublinha 

que esta “independência ontológica das estruturas em relação às práticas dos agentes” deve 

ser difícil de aceitar por parte quer dos empiristas quer por parte dos interpretativistas. Sendo 

que a chave desta questão é a temporalidade. A pré-existência das estruturas em relação aos 

agentes não resulta em determinismo, apenas “reflete que, num qualquer momento no tempo, 

a sociedade pré-existe em relação às pessoas que nela habitam e que necessariamente a 

reproduzem, perpetuam ou transformam” 109.

                                                 
107 Margaret Archer, Roy Bhaskar, Andrew Collie, Tony Lawson and Alan Norrie – Critical Realism: Essential 
Readins. London: Routledge, 1998. 

108 Jorge Rivas. Idem. pp. 220. 
109 Idem. Ibidem. pp. 220. Itálicos meus. 
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3.4 – Comunitarismo Socialista: da necessidade de uma antropologia filosófica às 

possibilidades de uma à razão prática internacionalista 

 

Fazendo uma ponte com a crítica do estruturalismo já aludida anteriormente, Carlos Nelson 

Coutinho salienta no seu Estruturalismo e Miséria da Razão que o estruturalismo nega os três 

elementos progressistas fundamentais: 

o humanismo, a teoria de que o homem é um produto de sua própria atividade, de sua 
história coletiva; o historicismo concreto, ou seja, a afirmação do caráter 
ontologicamente histórico da realidade, com a conseqüente defesa do progresso e do 
melhoramento da espécie humana e, finalmente, a Razão dialética, em seu duplo 
aspecto, isto é, o de uma racionalidade objetiva imanente ao desenvolvimento da 
realidade (que se apresenta sob a forma de unidade de contrários), e aquele das 
categorias capazes de apreender subjetivamente essa racionalidade objetiva, categorias 
que englobam, superando, as provenientes do ‘saber imediato’ (intuição) e do 
‘entendimento’ (intelecto analítico).110 

Também Callinicos defende a necessidade de um tal humanismo. Para este autor marxista é 

necessário ter em consideração uma antropologia filosófica111, ou seja, um estudo/concepção 

da natureza humana. Esta antropologia filosófica marxista nunca poderia ater-se às 

imutabilidades dos clássicos pessimismo e otimismo antropológico, uma vez que tais 

perspetivas de naturezas fixas são incompatíveis com o historicismo-concreto. A espécie 

humana começa a distinguir-se das demais espécies animais assim que começa a produzir os 

seus próprios meios de subsistência. É a atividade humana consciente, a praxis, aquilo que 

distingue o ser humano. Atividade essa que é necessariamente social. Pois como assinalava o 

próprio Marx “[a] produção por um indivíduo isolado fora da sociedade […] é um absurdo tão 

grande quanto o desenvolvimento de linguagem sem indivíduos que vivam uns com os outros 

e falem entre si”112. 

A existência desta antropologia filosófica marxista, ou de este humanismo segundo o qual o 

ser humano “é um produto de sua própria atividade, de sua história coletiva”, é a base a partir 

da qual se estabelece e se perspetiva uma razão prática que não é eterna (para roubar a 

expressão de Kant, sem lhe aceitar a sua metafísica), mas historicamente determinada, e não 
                                                 
110  Carlos Nelson Coutinho – O Estruturalismo e a Miséria da Razão. 2ª. Ed. com Posfácio de José Paulo Netto 

. São Paulo: Expressão Popular, 2010. p. 28. (itálicos originais). 
111 Alex Callinicos  - opus cit. 17-25. 
112 Karl Marx – “Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie”. Economic Works of Karl Marx 1857-61. 

Publicação autorizada da edição da Penguin, 1973  em Marxist Archive Internet 
<http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm>. 
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busca “fundamentos no passado”, mas num movimento para o futuro. Dispenso, embora 

compreenda, o debate filológico em torno da controvérsia sobre Marx e a Justiça – sem me 

filar no pensamento de Norman Geras, é para mim evidente que fez um trabalho de grande 

qualidade acerca desse assunto113. 

É importante esta incursão para nos inserirmos de maneira própria num outro debate que 

emergiu nos finais do século XX ao nível das Relações Internacionais, conforme resume 

Maltez: 

É já na década de 90 do século XX que emerge o confronto entre comunitaristas e 
cosmopolitas, onde uns privilegiam, no indivíduo, a dimensão do cidadão e outros, a 
dimensão do homem. Os cosmopolitas, quase todos, procuram as suas raízes em Kant, 
considerando que a fonte principal dos valores é o indivíduo, dando primado à liberdade 
sobre as formas de institucionalização do poder. Já os comunitaristas privilegiam as 
relações sociais, desvalorizando a autonomia moral dos agentes individuais, ao 
sublinharem que os indivíduos, só como membros de uma comunidade política, 
assumem os seus direitos114.  

Para tratar desta inserção na problemática comunitaristas versus cosmopolitas julgo da maior 

utilidade começar pel’ A Questão Judaica, um texto que embora seja direcionado para uma 

polémica particular, é no entanto uma importante fonte de crítica dos limites da emancipação 

política e de elementos para a luta pela emancipação humana. Comecemos pelo que, nesse 

texto, Marx define como emancipação humana: 

Somente quando o homem individual real recupera em si o cidadão abstrato e se 
converte, como homem individual, em ser genérico, em seu trabalho individual e em 
suas relações individuais; somente quando o homem tenha reconhecido e organizado 
suas "forces propres" como forças sociais e quando, portanto, já não separa de si a 
força social sob a forma de força política, somente então se processa a emancipação 
humana.115 

N' A Questão Judaica, Marx centra-se na emancipação política do judeu como uma 

emancipação incompleta, que resulta de uma “cisão do homem na vida pública e na vida 

privada”. Salientando “que a emancipação política não implica emancipação humana”. E 

fazendo notar as limitações da emancipação política: “[o] limite da emancipação política 

manifesta-se imediatamente no fato de que o Estado pode livrar-se de um limite sem que o 

homem dele se liberte realmente, no fato de que o Estado pode ser um Estado livre sem que o 

homem seja um homem livre”. Os direitos humanos são limitados aos direitos “do membro da 
                                                 
113 Norman Geras – “The Controversy About Marx and Justice”. in Alex Callinicos (Ed.). Marxist Theory 
(Ed.).Oxford: Oxford University Press, 1989. pp. 211-267. 
114 Maltez, José Adelino – Curso de Relações Internacionais. S. João do Estoril: Principia, Publicações 

Universitárias e Científicas, 2002. pp. 225-226. 
115 Karl Marx – A Questão Judaica. Braunschweig, 1843. Disponível em The Marxists Internet Archive, 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1843/questaojudaica.htm>. 
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sociedade burguesa”. Numa luta permanente encontram os seus limites nas fronteiras 

impostas pelos interesses do capital. 

Em todo caso, e isto é muito importante como pressuposto para considerarmos seguidamente 

a questão do direito e da justiça internacional, Marx também afirma: 

Não há dúvida que a emancipação política representa um grande progresso. Embora não 
seja a última etapa da emancipação humana em geral, ela se caracteriza como a 
derradeira etapa da emancipação humana dentro do contexto do mundo atual. É óbvio 
que nos referimos à emancipação real, à emancipação prática.116 

Sendo a emancipação política a “derradeira etapa da emancipação humana dentro do contexto 

do mundo atual”, a perspetiva marxista sobre a política só pode ser sintetizada na palavra 

alemã que é central para a dialética de Hegel e depois também para Marx: Aufhebung, usada 

no sentido próprio, ou seja dialético, em que significa simultaneamente "abolir", "preservar" e 

"transcender". 

A luta social pela realização de interesses de classe e de género na perspetiva da emancipação 

humana não dispensa, portanto, a luta por interesses de povo. Estas três realidades sociais são 

dotadas de objetividade, ainda que situadas no tempo, como realidades históricas. Isto tem 

relevância pois a emancipação política realiza-se em comunidades políticas historicamente 

determinadas e não num fantasioso mundo das ideias e das boas vontades. 

Se há guerra, se temos o inimigo à porta - Aqui d'el-rei que a terra é de todos e todos a 

temos que defender, mas, batido o inimigo, chegada a época das colheitas, quando se 

trata de comer os frutos da tal terra que é de todos, então não! Então a terra já é só 

deles!117 

A ficção ajuda-nos a captar a realidade. Por isso esta interrupção abrupta por um fragmento do 

Felizmente há luar!. Este momento de ficção carregado de realidade dá-nos o tipo de 

perspetiva que precisamos para reler o Manifesto do Partido Comunista e integrá-lo na 

perspetiva acima defendida: 

Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que não têm. Na medida em que o 
proletariado tem primeiro de conquistar para si a dominação política, de se elevar a 
classe nacional [a classe dirigente da nação, na edição de 1888], de se constituir a si 
próprio como nação, ele próprio é ainda nacional, mas de modo nenhum no sentido da 
burguesia118. 

                                                 
116 Idem. Ibidem. 
117 “Manuel” personagem de “Felizmente há Luar”, ato II. Luís de Sttau Monteiro – Felizmente Há Luar! Peça 

em 2 actos. 7ª Edição. Edições Ática, 1999. (1ª Ed. Areal Editores, 1961). 
118 Karl Marx & Frederich Engels – Manifesto do Partido Comunista.  [1848]. 4ª Ed. Lisboa: Edições Avante!, 
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Em 1914, Lenine, escrevendo sobre O Direito das Nações à Autodeterminação119, recorda 

que para Marx e Engels a questão das nacionalidades tinha um significado subordinado à 

questão operária. No entanto, essa questão não lhes era indiferente como bem demonstra 

Lenine ao citar textos de Marx, entre os quais destaco este de 1866 pela sua esclarecedora 

ironia: 

Os ingleses riram muito quando eu comecei o meu discurso dizendo que o nosso amigo 
Lafargue e outros que aboliram as nacionalidades, se nos dirigem em francês, isto é, 
numa língua que é incompreensível para 9/10 da assembleia. Depois eu insinuei que 
Lafargue, sem que ele próprio se dê conta disso, compreende por negação das 
nacionalidades, parece, a sua absorção pela exemplar nação francesa120. 

Exemplo mais importante está sintetizado nesta citação que Lenine faz de uma carta de Marx 

a Engels, em 2 de novembro de 1867: “Antes, considerava impossível a separação da Irlanda 

da Inglaterra. Agora considero-a inevitável, mesmo que depois da separação se chegue à 

federação”. Contrariamente à opinião de alguns autores, a defesa que Lenine fazia dos povos 

nem é sem precedentes no marxismo, nem é meramente tática, como o comprova o 

documento121.   

No documento sobre O Direito das Nações à Autodeterminação, o exemplo dado por Lenine 

acerca d’ “A separação Noruega e da Suécia” é da maior importância: “A Noruega está ligada 

à Suécia por laços geográficos, económicos e linguísticos não menos estreitos do que os laços 

de muitas nações eslavas não grã-russas com os grão-russos. Mas a união da Noruega com a 

Suécia não foi voluntária (…)”. Mais a diante afirma: “A estreita aliança dos operários 

noruegueses e suecos, a sua plena solidariedade fraternal de classe ganhou com este 

reconhecimento, pelos operários suecos, do direito dos noruegueses à separação” 122. 

Não me vou alongar sobre o direito internacional soviético, assunto que merece sem dúvida 

um aprofundamento dado ser produto de uma experiencia concreta em que um movimento 

político herdeiro da crítica marxista do direito teve de, assumindo o comando de um Estado, 

também ele produzir direito e relacionar-se com outros Estados. Exemplo de um estudo 

recente sobre essa matéria pode ser encontrado na coletânea International Law on the Left. 

                                                                                                                                                         
2004. p. 55. 

119 V.I. Lenine – “Sobre o Direito das Nações à Autodeterminação” [maio de 1914]. in Obras Escolhidas em Três 
Tomos. Lisboa/Moscovo: Edições Avante!/Edições Progresso. Disponível em Marxist Internet Archive, 
<http://www.marxists.org/portugues/lenin/1914/auto/cap03.htm>. 

120 Idem. Ibidem. 
121 Idem. Ibidem. 
122 Idem. Ibidem. 
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Re-examining Marxist Legacies coordenada por Susan Marks123. Entre outros contributos, há 

um estudo elaborado por Bill Bowring sobre as contradições do Direito Internacional 

soviético124. Sendo de destacar ainda “Um esboço para um curso marxista de direito 

internacional público” elaborado por Chimni125 e, com uma perspetiva diferente, o contributo 

de China Miéville, que propõe com o seu artigo sobre "A teoria da forma-mercadoria do 

direito internacional"126 uma atualização da teoria de Pashukanis, grande jurista soviético 

falecido em circunstâncias muito duvidosas, consideradas algumas divergências com o 

Estaline e o boicote às suas teorias na academia soviética do direito.  

Além do britânico China Méville, como o seu Between Equal Rights. A Marxist Theory of 

International Law127, também o brasileiro Allyson Leandro Mascaro recupera o trabalho de 

Pashukanis como central para uma abordagem crítica do Direito. No que diz respeito a 

Méville a teoria da forma-mercadoria chega a cúmulos que considero preocupantes: embora 

esta crítica radical do direito seja necessária, há que recusar cair no niilismo jurídico, 

expressão para a qual advertia o próprio Pashukanis. Já em relação a Mascaro, na sua divisão 

da filosofia contemporânea do direito entre (1) positivista, (2) não-positivista e (3) crítica, 

considera Pashukanis como o nome maior da filosofia crítica do Direito, sendo que este é um 

campo amplo que recebe contributos de muitos mais autores e autoras que contribuem para 

uma razão crítica sobre a sociedade128. 

Consideremos, então, o que o trabalho de Pashukanis sobre Direito Internacional129. O autor 

soviético proclama com toda a crueza da crítica “[o]s exemplos históricos, presentes em 

qualquer livro de Direito Internacional, proclamam abertamente que o Direito Internacional é 

                                                 
123 Susan Marks (Ed.). International Law on the Left. Re-examining Marxist Legacies. New York: Cambridge 

University Press, 2008. 
124 Bill Bowring – “Positivism versus self-determination: the contradictions of Soviet International law”. in 

Susan Marks (Ed.). Opuc cit. pp.133-168. 
125 B. S. Chimni – “An outline of a Marxist course on public international law”. in Susan Marks  (Ed.). Opus cit. 

pp. 53-91. 
126 China Miéville – “The commodity-form theory of international law”.  in Susan Marks  (Ed.). Opus cit. pp. 92-

132. 
127 Idem – Between Equal Rights. A Marxist Theory of International Law. (Historical materialism book series). 
Leiden, The Netherlands: Brill 2005. 
128 Alysson Leandro Mascaro  - "Os caminhos da filosofia do direito contemporânea" [Registo vídeo]. Aula 

Magna. Atualização Permanente de Juízes e Servidores. Tribunal de Justiça de São Paulo, 27 de Abril de 
2012. São Paulo : APAMAGIS, 2012. [118,57 min.]. Disponível em Associação Paulista de Magistrados, 
<http://www.apamagis.com.br/videos/palestras.php>. (também disponível em 
<http://youtu.be/nKzWlFAA0sA>). 

129 Evgeny Pashukanis – “International Law”. in Selected Writings on Marxism and Law. (eds. P. Beirne & R. 
Sharlet). London & New York 1980, pp.168-83, 184-5. Versão portuguesa disponível em Internet Marxist 
Archive, <http://www.marxists.org/portugues/pashukanis/1925/mes/direito.htm> 
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a forma jurídica que assume a luta entre Estados capitalistas pela dominação do mundo”. 

Pashukanis exemplifica com as organizações internacionais existentes à sua época, as 

comissões para a supervisão da navegação dos rios Reno e Danúbio e, antes do Tratado de 

Versalhes, também o Elba e o Oder. Afirma o autor que “mesmo a composição de cada uma 

dessas comissões reflete perfeitamente relações de forças específicas e que relações estas são, 

usualmente, o resultado de uma guerra”. Os exemplos são muito precisos: a expulsão da 

Rússia e Alemanha da comissão do Danúbio, a transferência da comissão do Reno para 

Estrasburgo, a internacionalização dos rios alemães como “ato de extorsão dos espólios entre 

os vitorioso”. Pashukanis assuma a existência de organizações como a União Posta 

Internacional “que não servem primariamente como a arena para a luta para a luta entre 

grupos administrativos”, organizações estas que são anteriores aos “trejeitos imperialistas” do 

capitalismo130. 

Afirma ainda o autor soviético “o Direito Internacional burguês, em princípio, reconhece que 

os Estados possuem direitos iguais, enquanto, na realidade, eles são desiguais em 

significância política em poderio económico e militar”. De acordo com Pashukanis: 

A única garantia real das relações entre Estados burguesas (e no período transacional, 
entre Estados de outra natureza de classe) continuará a ser à base da troca de 
equivalentes, i. e., sob o fundamento jurídico (fundado no mútuo reconhecimento de 
sujeitos) do real equilíbrio de forças131. 

Apesar deste reconhecimento de que é das relações de classes e potências existentes na 

sociedade (às quais acrescento as relações de género) como base da esfera jurídico-política 

como faz a crítica marxista de Pashukanis não significa aderir ao cinismo, porque uma vez 

mais este materialismo das relações sociais é um materialismo histórico, é uma perspetiva 

emancipatória. 

Pashukanis insurge-se contra “os juristas que fazem um culto da força nas relações 

internacionais”. Dizendo que além de inúteis à burguesia (“que não precisa de palavras mas 

de violência real”) são também perigosos “uma vez que acobertam as irreconciliáveis 

contradições da sociedade capitalista e comprometem a paz e a tranquilidade necessárias 

mesmo por um ladrão quando está satisfeito e digerindo os seus despojos” 132.  

O jurista soviético considera que “esta crítica niilista do Direito Internacional é um erro, pois, 

enquanto expõe o fetichismo em uma área, o faz ao custo de consolidá-lo em outras”. Indo à 

                                                 
130 Idem. Ibidem. 
131 Idem. Ibidem. 
132 Idem. Ibidem. 
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prática do Estado soviético declara: 

A formalização de nossas relações com os Estados burgueses, por meio de tratados, é 
parte de nossa política externa, e é sua continuação em uma forma especial. Uma 
obrigação advinda de um tratado não é nada senão uma forma especial de concretização 
de relações políticas e econômicas133. 

Eis no entanto um ponto importante de discordância da minha parte, discordância alicerçada 

no que foi a história do social-imperialismo soviético, é preciso muito cuidado com propostas 

como estas, aliás, devem ser rejeitadas: 

Os Estados proletários, não tendo se fundido formalmente em uma federação ou união, 
devem se apresentar, em suas relações mútuas, a imagem de tal proximidade econômica, 
política e unidade militar, que a medida do “moderno” Direito Internacional se torna 
inaplicável para eles134. 

Toda a solidariedade e cooperação, mas os povos historicamente determinados, ou seja que 

estão sujeitos ao devir histórico, são a base material das democracias sejam elas liberais ou 

socialistas135. E assim sendo, a distância entre a “proximidade económica, política e militar” e 

o domínio imperialista de um povo sobre outro é muito ténue. Tomo como verdadeiro o 

preceito do Manifesto segundo o qual: “[à] medida que é suprimida a exploração de um 

indivíduo por outro, é suprimida a exploração de uma nação por outra” 136. Mas isso é “à 

medida que” e sem contar com outras dimensões das relações de poder. Recordo o exemplo 

que Lenine foi buscar ao próprio Marx: “antes, considerava impossível a separação da Irlanda 

da Inglaterra. Agora considero-a inevitável, mesmo que depois da separação se chegue à 

federação” 137. Significa que depois da separação poderiam não chegar à federação, que o 

critério eram os povos que se reconheciam a si próprios como sujeitos do progresso. 

O acervo de lutas, reivindicações e conquistas do socialismo foi crescendo com a experiência 

histórica das lutas populares e as próprias formas da emancipação socialista evoluíram com 

essa prática. Se era claro para Marx que a Comuna de Paris fornecia pistas para o que seria o 

poder dos trabalhadores, se Gramsci não tinha dúvidas que não era preciso inventar formas 

políticas porque a Revolução de Outubro tinha já criado o sistema soviético; hoje, as formas 

políticas da emancipação socialista são também herdeiras das lutas populares pelo Estado de 

direito, a democracia representativa, os avanços de democracia participativa e o conteúdo 

                                                 
133 Idem. Ibidem. 
134 Idem. Ibidem. 
135 A matéria da ditadura social e da hegemonia ideológica da burguesia nas democracias liberais e da ditadura 

social e da hegemonia ideológica dos trabalhadores e trabalhadoras na Democracia Socialista é matéria que 
aqui não será tratada mas que não poderia passar sem uma nota. 

136 Karl Marx & Frederich Engels – Manifesto do Partido Comunista. Opus cit. p. 55. 
137 Apud. V.I. Lenine – “Sobre o Direito das Nações à Autodeterminação”. Opus cit. 
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social da cidadania. 

É neste quadro que o direito deve ser encarado hoje pelo pensamento marxista, sem perder o 

poder da crítica do direito, sem entrar no fetichismo do poder ou da norma jurídica, mas 

também sem perder o caráter histórico-concreto das lutas emancipatórias nem aquilo a que 

chamo os princípios estratégicos socialistas. 

O objetivo da política é a conquista, a manutenção e o exercício do poder, na perspetiva 

inaugurada por Maquiavel e seguida por Gramsci. Se esse é o objetivo de todos os atores 

políticos, também o é para as socialistas e os socialistas. Mas não é indiferente, para quem 

luta pelo socialismo, o que se faz com o poder, a quem serve o poder. Por isso convém falar 

em princípios estratégicos socialistas. 

“Lutam para alcançar os fins e interesses imediatos da classe operária, mas no movimento 

presente representam simultaneamente o futuro do movimento”138. Esta breve citação do 

manifesto, em meu entender, sintetiza os dois princípios estratégicos da política socialista. 

Com o crescimento, através da luta popular, do acervo de lutas, reivindicações e conquistas, 

podemos afirmar que os princípios estratégicos socialistas são, hoje, assim sintetizados: a 

esquerda socialista luta para alcançar os fins e interesses imediatos das exploradas e dos 

oprimidos, mas no movimento presente representa simultaneamente o futuro do movimento. 

Com estas considerações e como consequência deste estudo, que nas últimas páginas nos 

trouxe da necessidade de uma antropologia filosófica às possibilidades de uma à razão 

prática internacionalista, defendo o que designo como comunitarismo socialista139. Este 

comunitarismo socialista pretende ser a razão prática que se associa à perspetiva ampla de 

uma teoria marxista das relações internacionais cujo esboço da sua anatomia procurei 

encontrar através do teste ao materialismo histórico (neo)gramsciano e realismo crítico como 

quadro teórico para a análise do Tribunal Penal Internacional. 

Esta perspetiva de comunitarismo socialista que compreende que se funde no povo uma 

constituição como a Constituição da 1976, em que afirmava originalmente no seu artigo 1º: 

“Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade 

popular e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes”140. E por essa 

mesma vontade soberana do povo a Constituição integrava, como hoje continua a integrar, o 

                                                 
138 Karl Marx & Frederich Engels – Manifesto do Partido Comunista. Opus cit. p. 71. 
139 O nome comunitarismo socialista é também usado por outros autores, ao quais aqui não me refiro. 
140 República Portuguesa – Constituição da República Portuguesa (anotada). (Victor Lopes). Lisboa: Editus, abril 

de 1976. p 15. 
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direito internacional, conforme a redação original do artigo 8º: 

1 -As normas e os princípios de direito internacional fazem parte integrante do direito 
português. 

2 – As normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas ou 
aprovadas vigoram na ordem interna após a sua publicação oficial e enquanto 
vincularem internacionalmente o Estado Português. 141 

Estas referências à redação original da Constituição da República Portuguesa, que aliás no seu 

artigo 8 foi principalmente aumentada não perdendo o sentido original, visam apenas fornecer 

um exemplo de como um Estado que à época se propunha construir uma sociedade socialista, 

por um lado se assumia como representante de um povo, por outro, em nome desse povo se 

submetia voluntariamente ao direito internacional. 

Para compreender este procedimento, convém recordar agora a 10 tese sobre Feuerbach “[o] 

ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade ‘civil’; o ponto de vista do novo 

[materialismo é] a sociedade humana, ou a humanidade socializada”. Ora essa humanidade 

socializada tem muitas dimensões historicamente concretas. Assumindo o humanismo de que 

falava Carlos Nelson Coutinho, a teoria de que o ser humano “é um produto de sua própria 

atividade, de sua história coletiva”, o empenho no desenvolvimento de um processo histórico 

que supere a emancipação política no sentido da emancipação humana não nega 

(dialéticamente) a política sem a elevar, sem tornar concretas as aspirações humanas apenas 

formalmente proclamadas. 

É no contexto de uma tal compreensão da realidade internacional e de uma vontade guiada 

por uma razão prática como a do comunitarismo socialista que se pode defender a necessidade 

da justiça internacional e ao mesmo tempo afirmar a crítica à realidade deste TPI, como fez 

Fernando Rosas no debate parlamentar sobre o a revisão constitucional relacionada, entre 

outros assuntos, com a adesão de Portugal ao TPI: 

Somos, naturalmente, sensíveis à importância, em si mesma, da existência de uma 
instância judicial internacional e independente que persiga e castigue os crimes contra a 
humanidade e os direitos humanos. Mas seria, pelo menos, ingénuo pensar que isso se 
faz a golpes de vontade normativa. Um Tribunal Penal Internacional com este objecto é 
necessariamente fruto de uma relação de forças internacional, que condiciona os seus 
propósitos, a sua operacionalidade e a sua isenção, independentemente das intenções 
dos seus criadores ou dos seus titulares. […] Mas já não somos nada sensíveis aos 
artifícios jurídicos com que nos querem atrelar a padrões penais que nos fariam recuar 
117 anos, quando o Estado português aboliu a prisão perpétua, num gesto singular e 

                                                 
141 Idem. Ibidem. p. 28.  
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exemplar de respeito pelos direitos humanos a nível internacional.142. 

Um tal pessimismo da razão não impede, no entanto, um otimismo da vontade, como diria 

Gramsci. Noutro debate parlamentar, Fernando Rosas viria a afirmar proposta de um Tribunal 

Penal Internacional verdadeiramente universal: 

Nós propomos, designadamente: primeiro, o reforço imediato das medidas de controlo 
da produção e do tráfico de armas, nomeadamente das minas antipessoais; segundo, o 
reforço imediato das medidas de controlo da produção e difusão das armas biológicas; 
terceiro, o reforço imediato das medidas de controlo da circulação de capitais, tendo, 
designadamente, em vista o encerramento dos off-shore; quarto, a criação de um 
Tribunal Penal Internacional, verdadeiramente universal, para julgar e punir sem 
excepções os crimes contra a humanidade; quinto, o reconhecimento dos direitos e da 
soberania do Estado palestiniano, como parceiro pacífico do Estado de Israel. Porque 
será que os senhores da guerra de hoje respondem com o silêncio ou com a oposição a 
qualquer destas medidas?143 

A luta por um tal Tribunal Penal Internacional tem muito a aprender com os métodos usados 

pelos movimentos sociais presentes nas negociações e que numa ação sem precedentes 

conseguiram dar maior transparência ao processo de negociação, corrigir um pouco a 

desigualdade entre Estados, colocando os seus especialistas ao dispor e mobilizando a força 

da pressão da opinião pública sobre os Estados144. No entanto, num ponto fulcral, os 

movimentos sociais presentes não conseguiram tirar essa matéria do debate secreto, nem 

influenciar positivamente: a jurisdição do tribunal145. Muitas conquistas podiam ser e foram 

feitas, é notável o reconhecimento que a dimensão de género no crime internacional teve 

acolhimento. Porém, a pedra de toque, aquilo que faz letra morta de fundamentais aspirações 

de justiça, foi feito a contento das grandes potências. 

                                                 
142 República Portuguesa. Assembleia da República – Diário da República. I Série, Número 63 (23 de Março de 

2001)  pp. 2489.  
143 República Portuguesa. Assembleia da República – Diário da República. I Série, Número 10. (11 de Outubro 

de 2001) pp. 0313. (Destaque é meu). 
144 Marlies Glasius – The International Criminal Court. A Global Civil Society Achievement. London & New 

York: Routledge, 2007. 
145 Idem. Ibidem. 
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Considerações Finais 
 
 
Esta dissertação permitiu-me forcar na busca de uma teoria crítica através do exercício de 

cruzamento da filosofia da ciência realismo crítico com uma perspetiva socialista abrangente 

e alicerçada numa abordagem histórica fundada na teoria social marxista. Defendo que o 

materialismo histórico (neo)gramsciano necessita ser ainda mais aprofundado com base no 

realismo crítico de tal forma que seja potenciado nas suas capacidades para a compreensão 

das relações internacionais. 

Levar mais além o legado de Gramsci e de outros marxistas não significa, no meu entender, 

aplicar os seus conceitos como tipos-ideais weberianos. Procurei fugir a essa estratégia, que 

embora legítima, não considerei apropriada para este exercício teórico. O melhor método será, 

então, tal como no presente trabalho, colocar questões concretas a serem compreendidas pelo 

materialismo histórico. Isso não significa de modo algum desconsiderar os aspetos teóricos e 

metateóricos como o espaço a eles dedicado nesta páginas demonstra. No entanto, para 

sermos consequentes com a Filosofia da Praxis não nos podemos ficar pelo debate dos 

instrumentos do método, ainda que contribuir para um tal “segundo segundo debate” nas RI 

seja importante. 

Pretendi demonstrar com as abordagens do materialismo histórico ao serem científicas, à 

maneira do realismo crítico, não dispensam apesar disso o complemento de uma razão prática 

para guiar a ação particularmente quando estão em causa matérias da esfera jurídico-política. 

Este comunitarismo socialista, que surge como resultado do debate sobre “fazer história” com 

o TPI, ficou aqui traçado a linhas grossas e necessita um tratamento mais fino, com outras 

dimensões que já escaparia ao âmbito destas páginas. É seguramente um trabalho a continuar 

futuramente.  
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