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Resumo: Com o fim da Guerra Fria cresceu o interesse pelos estudos
de Ética nas relações internacionais. No novo contexto mundial dois
aspectos são particulamente importantes: de um lado, quais seriam os
elementos que devem ser considerados pelos estadistas e políticos para
tomar decisões éticas no âmbito das Relações Internacionais; e, de
outro lado, que valores deveriam estar presentes nesse processo. As
virtudes da justiça e da solidariedade devem orientar as decisões da
política externa dos países.
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1. Introdução

A ética nas relações internacionais é um campo fértil de estudos. Nos últimos
anos observa-se um interesse crescente por parte de pesquisadores em torno desta
área do conhecimento. O estudo do tema exige uma fundamentação dos valores
que devem presidir o relacionamento internacional. As raízes da ética, desde a
Grécia clássica, são eminentemente filosóficas.

Em torno à ética na política externa dos países circulam duas questões
fundamentais. Em primeiro lugar é necessário avaliar como o estadista deve tomar
decisões éticas, isto é, quais os valores que devem presidir as suas decisões. O
estadista, pelo fato de representar o país no seu cargo, assumindo uma
responsabilidade política e social, não deixa de ser um cidadão com idéias próprias.
A questão da dualidade estadista x cidadão exige uma resposta por parte da ética.

A ética nas relações internacionais também deve analisar, em segundo
lugar, os conflitos entre as nações e as obrigações para com os cidadãos de
outros Estados. A globalização também demanda respostas concretas para os
problemas do relacionamento entre os países, com base no novo contexto
internacional das últimas décadas. O objetivo do presente trabalho é elaborar
uma resenha sobre estes temas.

2. Ética e Relações Internacionais

Com o fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do muro de Berlim em
1989, cresceu o interesse pela ética nas relações internacionais. De um lado, os
interesses das superpotências deixaram de polarizar-se em torno do poderio militar
e, do outro, os novos sopros de liberdade permitiam especular a respeito do que é
mais conveniente nas relações entre países.

Como apontam Gelb e Rosenthal (2003), o debate sobre as questões éticas,
sobre o que é certo ou errado, está presente na atualidade na pauta internacional e
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nas decisões dos países. Questões como proteção dos direitos individuais, genocídio
e meio ambiente exigem uma tomada de posição por parte dos países e dos
organismos internacionais. A intervenção humanitária, como nos casos da Bósnia e
da Somália, é um exemplo claro da importância da ética nas questões internacionais.

De acordo com estes autores, "passamos de uma era em que a defesa de ideais
entrava em choque com o interesse próprio para uma era em que, embora as tensões
entre ideais e interesses permaneçam, a justaposição do passado foi amplamente
substituída. Na atualidade os ideais e o auto-interesse são ambos considerados
ingredientes necessários do interesse nacional" (Gelb e Rosenthal, 2003, p.7).

O fenômeno da globalização marcou o cenário internacional nos anos 80,
impulsionado pela revolução na tecnologia das telecomunicações. O significado
e alcance da globalização são hoje temas discutidos e debatidos em todos os
fóruns mundiais, de Davos a Porto Alegre. Mesmo sendo palco de intensos
debates, ninguém questiona o fato de que houve um crescimento do
relacionamento entre países neste início de milênio.

3. Fundamentos da Ética nas Relações Internacionais

Antes de examinar a questão do relacionamento entre a ética e a globalização
é necessário estudar, mesmo que brevemente, os fundamentos teóricos das relações
internacionais. Economia, Política e Ética estão intimamente relacionadas. As três
disciplinas estudam o comportamento humano, embora sob óticas diferentes e
utilizando métodos próprios. A economia estuda o comportamento humano
condicionado pela escassez, a política estuda a vida da cidade (polis) em ordem ao
bem comum para todos os cidadãos. Nesse sentido a economia é um instrumento
para conduzir ao bem comum da sociedade e, também por essa razão, a,ciência
econômica está subordinada à política.

A ética, por sua vez, diz respeito ao âmbito mais importante da pessoa humana,
isto é, à sua realização como ser humano. Estuda o comportamento humano em
relação a um certo e a um errado, ao bem e ao mal. Por essa razão tanto a política
quanto a economia estão subordinadas, na ordem dos fins, à ética. Os fundamentos
filosóficos da ética são uma referência obrigatória tanto no plano pessoal e no campo
econômico quanto no plano político e no âmbito das relações internacionais.

A Grécia clássica, principalmente do século V a.C., é o ponto de partida de
qualquer análise filosófica da ética. A própria origem da palavra ética encontra
sua origem na filosofia grega, particularmente no humanismo grego.
Humanismo é a tradução latina que melhor expressa a paidéia grega, isto é, o
ideal de educação na Grécia Antiga.

A análise da ética na tradição filosófica ocidental exige voltar a Sócrates,
Platão e Aristóteles. Os clássicos gregos foram resgatados por Boécio, no século
VI d.C., e, mais adiante, no século XIII (particularmente Aristóteles), por
Tomás de Aquino. Francisco de Vitória, considerado um dos pais do Direito
Internacional, atualiza o pensamento de Tomás de Aquino e é um importante
pensador para a formulação da teoria da guerra justa.

Da tradição da filosofia clássica grega surge uma das principais correntes de
pensamento em relação à ética, denominada Ética de Virtudes. Sua origem está em
Sócrates, entretanto ela foi apresentada por seu discípulo Platão e consolidada por
Aristóteles, na Ética, n Nicômacos.

De acordo com a ética de virtudes, a justiça é essencial para o relacionamento
entre Estados, entre o cidadão e o Estado e entre os cidadãos entre si. Na tradição
clássica a definição de Platão de justiça continua válida até hoje. No livro
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primeiro da República afirma Platão: "... é justo dar a cada um o que lhe é
devido" (1988,p.668).

A justiça que deve presidir o relacionamento entre países é um bem em si,
de acordo com Platão. No diálogo Górgias, o fundador da Academia insiste que
"cometer uma injustiça é tanto pior que sofrer uma injustiça" (1988, p.399).
Ao mesmo tempo a justiça é uma condição para a felicidade: "ou refutamos a
consideração de que os homens são felizes pela posse da justiça e da moderação,
e desgraçados pela maldade, ou, se é verdadeira, devemos pensar quais são as
conseqüências" (1988, p.399).

Platão criticou o argumento sofista que afirmava ser a oratória a arte mais
importante, por convencer os ouvintes pelo dom da palavra. Para Platão era
fundamental conhecer a verdade e segui-la. A sua finalidade era eminentemente
prática, pois a ética era o caminho para a vida feliz.

Um dos dilemas fundamentais da ética moderna encontra-se no
relacionamento entre prazer e bem. As éticas utilitaristas e conseqüencialistas
enfatizam o prazer como critério ético. A ética da virtude salienta o papel do bem
para viver eticamente. Indaga Platão, no diálogo Górgias: "deve realizar-se o que
produz prazer olhando para o bem ou o que é bom em vista do prazer? O prazer
em vista do bem" (1988, p.398). Ou seja, para Platão, o prazer deve subordinar-
se ao bem. Somos bons pela presença de qualidades que, no fundo, são as virtudes.

'Entre as virtudes que devem presidir os relacionamentos, ele destaca a justiça.
A justiça representa um bem a ser preservado e, nesse sentido, quem

cometeu uma injustiça deve procurar o castigo pelos delitos cometidos: "se a
injustiça é o maior dos males para quem a comete, e se ainda é possível, mais
grave do que isto, que já é grave, é não receber o castigo pelos delitos
cometidos" (Platão, 1988, p.400). As virtudes, na filosofia clássica, resumem o
comportamento ético, condensam o sentido do bem e manifestam a vida que
vale a pena ser vivida, ou seja, a vida feliz.

Com base nos fundamentos da ética nas relações internacionais é importante
estudar os fatores relacionados com o comportamento ético do estadista.

4. Cidadão versus estadista

Um dilema clássico no âmbito das decisões éticas na teoria das relações
internacionais refere-se a como devem agir os responsáveis pelas decisões que
afetam tanto os respectivos países quanto o mundo como um todo. Há dois
pontos importantes sobre essa questão. O primeiro deles é que o estadista, pelo
fato de ocupar um cargo público de responsabilidade, não por isso deixa de ser
cidadão do seu país. Em algum momento foi apenas cidadão e, a não ser que
morra desempenhando sua função pública, algum dia tornará à sua condição de
cidadão. O segundo tema diz respeito a quais os elementos que o estadista deve
considerar para tomar as suas decisões, ou seja, quais são os elementos que deve
avaliar para tomar decisões éticas?

Como sublinha Joseph Nye (2004), a obrigação do governante é preservar
e melhorar o bem-estar das pessoas, ou, utilizando uma terminologia mais
abrangente, o bem comum. O estadista deve agir segundo a prudência, pois caso
contrário perderia o apoio público; descumpriria sua obrigação de zelar pelos
cidadãos e prejudicaria a reputação do país em relação à política externa, uma vez
que esta descansa na consistência e confiabilidade do seu comportamento. A ação
do governante, portanto, deve resultar de uma combinação de prudência é ética.

Max Weber introduziu uma distinção entre a "ética da convicção" e a
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"ética da responsabilidade". Segundo este dualismo moral, o estadista poderia
atuar contra seus princípios morais caso os interesses do país assim o exigissem.
Ainda de acordo com a perspectiva weberiana os fins podem justificar os meios:
"para alcançar fins 'bons', vemo-nos com freqüência, compelidos a recorrer, de
uma parte, a contar com a possibilidade e mesmo eventualidade de
conseqüências desagradáveis" (Weber, 1968, p. 114).

A distinção estabelecida por Weber, na opinião de Ralf Dahrendorf, não se
justifica. De acordo com Dahrendorf, "a insistência na qualidade absoluta de
determinados valores fundamentais foi, creio eu, a razão de ser da tese que
apresentei em Homo Sociologicus. Nunca confie na autoridade, pois é possível
usá-la de forma horrivelmente abusiva. E certo que há condições - e as vimos
prevalecer em tantos países, durante este século [refere-se ao século XX] - nas
quais a 'ética da convicção' é a única moralidade válida" (1997, p. 87). A ética
da responsabilidade é uma falsa ética, pois renunciar a princípios pessoais é, no
fundo, renunciar à ética em si.

A dificuldade para encontrar soluções éticas para os problemas não deve ser
uma desculpa nem uma justificativa para deixar de lado os princípios éticos,
mesmo que muitas vezes represente um enorme desafio. O estadista deve agir
seguindo princípios éticos. Como enfatiza Nye, "a tarefa de raciocinar em
termos éticos em questões de política internacional não é simples" (2004,
p.115), mas essa constatação não justifica, entretanto, o ponto de vista cínico
ou cético quanto ao papel da ética na política internacional.

Em relação aos elementos que devem ser considerados para tomar decisões e
também para agir eticamente, de acordo com Rhonheimer (2000), há dois níveis
que qualquer pessoa e, portanto, também o estadista, deve levar em consideração
para avaliar o caráter ético da ação humana intencional: o objeto e o fim da ação.

Ao conteúdo intencional básico da ação damos o nome de objeto da ação,
em sentido próprio e estrito. Esse é o primeiro nível. O segundo nível refere-se
ao propósito em relação ao qual se escolhe essa ação e que pode ser
denominado como intenção. Segundo Rhonheimer, "do ponto de vista da
teoria da ação, todos os objetos das ações são também intenções, isto é,
baseiam-se em um 'para que' voluntário" (2000, p. 108). Do ponto de vista
ético é necessário analisar tanto os objetos quanto os fins das ações. Ambos
devem ser corretos, isto é, bons, para que uma ação possa ser considerada ética.

O ponto de referência para a ação do cidadão e do estadista é o bem. Esse
bem não pode ser dissociado na pessoa humana, que é única, em relação ao que
ela é como cidadão e como estadista, caso ocupe um cargo público. A ação da
pessoa, seja cidadão ou não, deve orientar-se pelo bem e, em relação à estrutura
das ações intencionais, deve-se analisar a bondade do objeto e da intenção.

5. Ética e globalização

Examinados os elementos que o político e o estadista precisam levar em
consideração para tomar decisões éticas no campo das relações internacionais, é
importante examinar como relacionar a ética e a globalização. A questão mais
importante da ética nas relações internacionais está ligada aos conflitos entre
países. A nova realidade internacional está marcada por uma maior interação
entre os países. Esse fenômeno, que representa o novo marco do cenário
internacional a partir dos anos 80, recebeu o nome de globalização.

O conceito de globalização é um tema recorrente na literatura econômica
dos últimos anos. A sua enorme abrangência exige que lhe sejam impostas
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restrições. Nesse sentido é importante não tentar observar a globalização como
um fenômeno único e exclusivo, mas estudá-lo nas suas múltiplas dimensões.
Entre essas dimensões cabe destacar a globalização promovida pelos avanços
tecnológicos. A tecnologia teve um impacto nas comunicações, que, por sua
vez, impulsionou a globalização econômica. A economia, ao mesmo tempo,
está intimamente relacionada com a globalização política e, em última instância,
com a globalização civilizacional1.

Na evolução do estudo do relacionamento entre países podem ser
destacadas três etapas: no período entreguerras tornou-se clássica a distinção
enfatizada por E.H. Carr entre "utópicos" e "realistas". Mais adiante, durante
a Guerra Fria, a questão do poder polarizou a atenção dos acadêmicos de
relações internacionais. A terceira etapa, que tem por início a queda do muro
de Berlim, coincide com o aparecimento da globalização2.

Em relação ao momento presente, Nye (2004) destaca, além da atitude
cética, três correntes de pensamento sobre a questão da Ética na Política Externa
e nas Relações Internacionais quanto às obrigações dos países com cidadãos de
outras nações: Realismo, Moralismo'de Estado e Cosmopolitismo. O realismo, em
síntese de Nye (2004), aceita algumas obrigações morais mínimas com os
estrangeiros, em função das conseqüências imorais que a desordem produziria
caso essas obrigações não fossem observadas no cenário internacional. Ou seja, o

" realismo está apenas preocupado com a desordem e o caos que resultaria da não-
aceitação, por parte dos Estados-nação, de obrigações morais mínimas.

O realismo - ou, na sua versão moderna, o neo-realismo - tem como ponto
de partida uma visão pessimista da natureza humana e, por essa razão, considera
que a política nada mais é do que um jogo de interesses em função do poder. Sob
esse ponto de vista a moralidade deve estar subordinada aos interesses políticos do
Estado-nação, que é o elemento-chave do jogo do poder. O realismo, portanto,
enfatiza a sobrevivência nacional. A ordem tem um valor apenas instrumental.

No Moralismo de Estado, a ética nas relações internacionais é compreendida
como soberania e autodeterminação dos países. Nesse sentido os países são obrigados
a manter os tratados, porém defende-se a não-intervenção de outros Estados nas
questões internas de cada Estado-nação. A fraqueza do moralismo de estado,
representado por Michael Walzer e John Rawls, é, na opinião de Nye, a dificuldade
de determinar o conceito de autodeterminação: "Quem é que autodetermina?
Como sabemos se há uma radical falta de adequação entre os governantes e o povo?
(...) Em poucas palavras, o moralismo de estado é particularmente fraco quando trata
da autodeterminação e da soberania nacional como princípios absolutos que devem
prevalecer (...) Na prática as pessoas querem autodeterminação e autonomia, porém
também querem outros valores" (2004, p. 129).

Os cosmopolitas criticam o Moralismo de Estado, tal como aponta Nye,
na medida em que a justiça entre os diferentes Estados-nação não se traduz
necessariamente em justiça para os indivíduos. A corrente cosmopolita, em um
mundo desigual, nem sempre contribui para a ordem.

A corrente cosmopolita enfatiza a natureza comum da humanidade. Como
sintetiza Nye, "existem Estados e fronteiras, esses fatores, porém, não têm
significado moral" (2004, p.129). Há urna realidade transnacional que
ultrapassa as linhas divisórias entre países e supera o poder dos Estados quando

1 Sobre este tema ver Ramos (2002).
2 Um resumo dos debates acadêmicos sobre a evolução das teorias das relações internacionais no século XX
pode ser encontrado em Dougherty e Pfaltzgraff (1996).
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se consideram os direitos básicos das pessoas.
Em relação às obrigações para com os estrangeiros, Nye (2004) salienta vários

pontos. Em primeiro lugar sublinha que os estrangeiros formam parte de uma
comum humanidade, constituída por todos os homens. Em tempos de guerra é
necessário respeitar a vida de civis inocentes, assim como aceitar as restrições da
guerra justa. Uma segunda obrigação é assumir as conseqüências das próprias
ações, ou seja, responsabilizar-se pelos próprios atos. Em terceiro lugar, Nye
salienta o "samaritanismo", que consiste na "obrigação de providenciar rápida
assistência a outros que padecem uma necessidade grave" (2004, p.133). Por
último, uma quarta obrigação consiste em praticar a beneficência ou a caridade,
como extensão do samaritanismo. São situações "em que podemos melhorar a
situação dos outros sem nenhum custo adicional para nós, por exemplo, através da
manutenção de um comércio justo ou proporcionando ajuda alimentar por ocasião
de grandes excedentes domésticos na produção de alimentos" (2004,
p.!34).Tanto o samaritanismo quanto a caridade ultrapassam os deveres de justiça
para com os outros, e são necessários na medida em que a justiça, por si só, não
consegue solucionar os graves problemas éticos que afetam a humanidade.

A análise das três correntes de pensamento resenhadas por Nye mostra que o
ponto de vista cosmopolita é coerente com a perspectiva de que os direitos
humanos básicos devem ser preservados universalmente, com independência de
fronteiras e países. Nesse contexto, as virtudes como referência ética também são
universais, permanentes e desejáveis em todos os países.

A globalização em si não é nem ética nem antiética. O processo de integração
mundial que tem sido denominado nas últimas décadas da história recente como
globalização apresenta oportunidades e desafios para todos. Como decorrência
desses novos fatores presentes no cenário mundial são necessárias novas escolhas e
decisões. Nessas novas situações que se apresentam devem estar presentes os
valores éticos, mas, em si mesma, a globalização não é nem deixa de ser ética.

6. Conclusão

Com o fim da Guerra Fria terminou o período em que os interesses e os
ideais das nações pareciam estar destinados a não dialogar entre si. Com
freqüência os interesses particulares das nações se sobrepunham aos valores
éticos no relacionamento entre países. A queda do muro de Berlim estimulou a
volta do debate em torno do papel da ética nas relações internacionais.

A ética nas relações internacionais, admitida a sua relevância e assentadas as
bases que fundamentam o seu estudo, apresenta duas vertentes a serem analisadas.
De um lado, quais os elementos que o político, e mais especificamente o estadista,
deve considerar para que as suas decisões não se afastem da ética. De outro, quais
os valores que devem presidir o relacionamento entre as nações no novo cenário
internacional, marcado pela globalização. Como a globalização em si mesma não
é nem deixa de ser ética, a questão fundamental está ligada à presença das virtudes
da convivência e do relacionamento entre países nesse novo cenário que está sendo
desenhado no âmbito mundial.

A paz e a justiça deveriam presidir o relacionamento internacional.
Quando a justiça é ferida ou a ordem é perturbada, surgem os conflitos entre
as nações. O estadista necessita da ajuda da ética para tomar decisões justas. Por
essa razão, a formação filosófica é fundamental na hora das decisões.

Para além da justiça, entretanto, é necessária a solidariedade. Mesmo na
ausência de conflitos entre as nações somente a solidariedade é capaz de ajudar
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a corrigir os desequilíbrios econômicos e sociais entre as nações, entre os
cidadãos, e contribuir para remediar o mal da pobreza no mundo, uma vez que
todos partilhamos da mesma humanidade.
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