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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente artigo foi escrito como forma de avaliação da Matéria História Política, do 
Mestrado em História da UPF – Universidade de Passo Fundo. Referido tema foi 
escolhido devido a relação com a matéria e a importância que ocupa nos meios 
acadêmicos, eis que, é transdiciplinar e envolve várias ciências (política, economia, 
geografia, história, DIP1, dentre outras). Muito da política externa e internacional a qual 
estamos sujeitos é reflexo deste grande conflito bélico, de fatos ocorridos, antes, durante 
e depois das Grandes Guerras. 
Tentar-se-á de forma breve, objetiva e simples, inserir o Brasil no contesto da atual 
Sociedade2 internacional, traçando um paralelo com fatos determinantes na constituição 
da atual Organização dos Estados e no ordenamento jurídico do Direito Internacional 
Público, nas Relações Internacionais. Seria muita pretensão esgotar o tema tão-somente 
com este artigo, até mesmo porque são mais de quarenta anos de história mundial 
contada em poucas páginas, mas tem-se como objetivo demonstrar que a Guerra foi 
passageira, mas seus reflexos estão até hoje ativos junto a Sociedade internacional, a 
qual o Brasil está inserido. 
O artigo terá dois capítulos: no primeiro tem-se o foco nos momentos que antecederam 
e durante a II Guerra Mundial, já no segundo capítulo as conseqüências desta para a 
sociedade internacional e para o Brasil. 

 
 
 

O MUNDO ANTES DA II GRANDE GUERRA 
 

 
Bem: 
 

Ainda que suas raízes estejam situadas em tempos distantes, na 
Europa pós-medieval que foi a matriz das idéias contemporâneas 
de Estado e indivíduo, a moldura do mundo atual foi estabelecida 
há pouco mais de quarenta anos, como produto da Segunda 
Guerra Mundial. (In Demétrio Magnoli. Da guerra fria à detente : 

                                                
1 DIP, abreviatura para Direito Internacional Público. 
2 Há diferenças entre comunidade internacional e sociedade internacional. A comunidade pressupõe um 
laço espontâneo e subjetivo de identidade (cultural, religioso, etc); enquanto sociedade os países se 
suportam por interesses comuns. Trabalharemos com o conceito de sociedade por achar ser o mais 
correto. 



política internacional contemporânea, Campinas, SP, Papirus, 
1988, p. 9). 

 
Referido texto acima, demonstra a importância que a Guerra 

teve e tem junto aos Estados e indivíduos e, que seus reflexos persistem. 

 

Em um primeiro momento faz-se necessário apontar os motivos 

ou as justificativas que levaram ao maior e mais sangrento conflito que se tem história 

na humanidade, porém, não há como tratar da II Grande Guerra sem fazer referência à I 

Grande Guerra (1914 – 1918), pois, foi justamente nesta que foram semeadas as 

primeiras sementes daquela, fato que será explicado a posteriori. 

 

Os fatores de desentendimento entre as potências no século 

XIX, têm início: a) através das disputas por novos territórios, matéria prima e mercados 

consumidores, ou seja, o Imperialismo se manifesta de forma mais voraz, pois o 

surgimento de novas potências acirra os interesses comerciais e as rivalidades 

econômicas; b) com a explosão de nacionalidades em 1908, principalmente junto às 

nações colonizadas, como conseqüência, as grandes potências começam um sistema de 

alianças para proteger-se. Os movimentos nacionalistas mais importantes foram: a) pan-

Slavismo (defende a união dos povos de origem slava); b) pan-germanismo (países de 

origem germânica) e; c) revanchismo francês, em 1870 (sentimento de revanche 

principalmente contra a Alemanha por perder territórios para esta). Fazem parte ainda 

como elementos de importância para o conflito mundial, duas grandes crises 

envolvendo a disputa por territórios: a) crise no Marrocos em 1906 (novamente 

envolvendo Alemanha e França pela disputa de territórios) e; b) crise nos Bálcãs (Sérvia 

e Áustria). Demonstrado está as animosidades que rondavam a Europa. 

 

Como decorrência da discórdia que pairava sobre a Europa, os 

países, imaginando um possível conflito, começam a formar as alianças, em 1907. 

Surge a Tríplice Aliança (Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália) e a Tríplice 

Entente (Reino Unido, França e Rússia). 

 

O estopim ou o fato que veio deflagrar a Guerra foi o 

assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, em 28 de 

junho de 1914, por um estudante sérvio. Como conseqüência deste ato, após várias 



negociações infrutíferas, a Áustria declara guerra à Servia e todos os demais países 

entram no conflito unindo-se aos seus aliados. 

 

Ao final da I Grande Guerra a humanidade teve um saldo de 10 

milhões de mortos e 20 milhões de feridos. 

 

Após a rendição da Alemanha, os países aliados, vencedores, 

reuniram-se na “Conferência de Paz de Versalhes3” (1919 a 1920), para então tratar do 

pós-guerra, de como seria novamente alinhada as relações entre vencidos e vencedores, 

porém, contrariando a idéia inicial, o referido tratado tratou quase que exclusivamente 

da Alemanha, de quem ficaria com seus domínios, o valor das indenizações, exploração 

de suas minas e portos, redução de suas forças armadas. A Alemanha viu-se obrigada a 

assinar o Tratado sob a ameaça de ter seu território invadido e tomado pelos vencedores. 

 

Como conseqüência primeira do pós-guerra a humanidade teve 

o surgimento de uma nova postura imperialista por parte dos vencedores acompanhada 

por um sentimento nacionalista e de vingança na Alemanha. Da forma como foi 

redesenhada a política internacional para a Alemanha esta não teria outra opção a não 

ser romper com os acordos e tratados, eis que, a fome, desemprego resultantes das 

indenizações pagas não deixavam outra opção que não buscar junto ao povo força, 

despertando o sentimento de nacionalismo e vingança que mais tarde veio a transforma-

se no movimento Nazista, coordenado por Hitler. 

 

O restante do globo, como os países latinos americanos começa 

a ser inserido no processo de industrialização, pois, a Europa estava destruída em parte, 

o que criou um vácuo comercial, dando oportunidade de inclusão no cenário 

internacional a novos países. Surge também o aproveitamento em grande escala da mão 

de obra feminina. 

 

Apesar de neste momento da história a inserção do Brasil junto 

a outras nações, principalmente européias ser, ainda, muito rudimentar, foi justamente 

                                                
3 A Conferência tem esse nome porque foi realizada no Palácio de Versalhes na França. 



devido às dificuldades por que passava a Europa que o Brasil surgiu para a Sociedade 

internacional. 

 

Observam-se as rivalidades comerciais como causadoras da I 

Grande Guerra, porém, mesmo após toda a crueldade e sofrimento pelos quais passaram 

os países, principalmente os europeus, infelizmente a mentalidade das nações 

vencedoras, à época, não mudou, eis que, em 1º de setembro de 1939, tem início a II 

Grande Guerra. 

 

 

 

A II GRANDE GUERRA 

 

Apesar de o mundo ter passado por um grande conflito militar 

(I Grande Guerra), impulsionado pelas rivalidades econômicas e o Imperialismo das 

grandes nações, o panorama logo após o término do referido conflito não era muito 

diferente de antes, eis que: 

 

A década de 1930 foi sem dúvida alguma um dos períodos de 
maior radicalização política da história recente do ocidente. Num 
cenário de crise econômica, crescente rivalidade militar e de 
tensões sociais acentuadas pelo espectro de uma revolução 
socialista, o corpo de idéias, valores e práticas políticas liberais 
foi rapidamente desacreditado por movimentos e regimes que 
davam consistência a um ambiente político autoritário. (In 
Eduardo Munhoz Svartman. Política externa e região em tempos 
de crise, Passo Fundo, Méritos, 2006, p. 39). 
 

Conforme relato supra, a situação mundial não era cômoda, 

como não era a do Brasil, principalmente porque:  

 

Tradicionalmente o Brasil é um país extremamente aberto à 
influências externas. Os nossos recursos, a nossa extensão 
territorial, o nosso crescimento populacional, a nossa cultura e 
muitos outros fatores que impedem que nos isolemos de outras 
nações. O que acontece no resto do mundo tem, invariavelmente, 
influi em nossa terra: as guerras de caráter geral, as crises 
econômicas, o progresso da ciência e da tecnologia, as disputas 
entre grandes Nações, os grandes passos culturais. (In Enjolras 



José de Castro Camargo. Estudo de problemas brasileiros, Rio de 
Janeiro, Biblioteca do Exercito, 1979, p.80). 
 

Assim sendo, não havia maneiras de o Brasil se esquivar dos 

acontecimentos que prenunciavam a II Grande Guerra, uma vez que o liberalismo da 

revolução francesa e a hegemonia Inglesa estavam no passado, surgindo como novo 

maestro da sociedade internacional os Estados Unidos da América. 

 

Como uma das conseqüências da I Grande Guerra foi o 

surgimento da América Latina ao mundo. O Brasil não poderia perder esta 

oportunidade, pensando assim é que o Governo Vargas traçou um projeto: 

 

Nesse sentido, estes atores efetuaram um esforço para 
dimensionar da maneira mais clara possível os contornos das 
mudanças que se operavam no cenário político e econômico 
mundial. Isso, por sua vez, permitiu o desenvolvimento de 
estratégias para implantação do projeto modernizador 
vanguardista, bem como a identificação de vários de seus pontos 
de estrangulamento. 
Havia, portanto, uma formulação clara das necessidades 
estruturais e políticas das quais o Brasil padecia para 
implementar o seu projeto. 
 Esse projeto envolvia, além da modernização do Estado a da 
sociedade, o desenvolvimento industrial e uma projeção nas 
esferas econômicas, política e militar sobre os demais países do 
subcontinente, a qual deveria contar com o respaldo da potência 
central do sistema, que após a superação do período de barganha 
internacional, configurou-se como sendo os Estados Unidos. (In 
Eduardo Munhoz Svartman. Política externa e região em tempos 
de crise, Passo Fundo, Méritos, 2006, p. 57). 
 

Demonstrado está a vontade do Brasil em tirar proveito, na 

medida do possível da conjuntura internacional. 

 

Superado o período de turbulência do pós-guerra, em 1º de 

setembro de 1939, a Polônia é invadida pala Alemanha e tem início a maior, mais 

devastadora e cruel Guerra da Humanidade4, a II Grande Guerra. 

 

A II Grande Guerra chega ao fim, como conseqüência, dentre 

tantas destacamos: a necessidade da constituição de uma Organização de abrangência 

                                                
4 Comenta-se em torno de 50 milhões de mortos. 



mundial, para evitar que uma nova Guerra destas proporções venha a ocorrer 

novamente5. Surge então a ONU – Organização das Nações Unidas –, fato que veio a 

influenciar direitamente no Direito das Gentes6, pois, até então eram tidos somente os 

Estados como sujeitos de DIP, porém, após a ONU as Organizações Internacionais 

passaram a ser reconhecidas como sujeitos também. 

 

A ONU é tida como a maior e mais poderosa organização 

internacional, exercendo sua influencia, principalmente política no mundo todo, 

inclusive por intermédio de suas agências especializadas. A importância da ONU está 

diretamente ligada, também, ao seu Conselho de Segurança Permanente, composto por 

cinco países (EUA, China, França, Inglaterra, Rússia). Atualmente qualquer decisão 

relacionada a grandes conflitos e intervenções passará necessariamente pelo voto deste 

Conselho. O Brasil7 recentemente pleiteou uma cadeira junto a este órgão, mas não foi 

aceito, pois, países como o México e a Argentina também foram candidatos a uma 

cadeira o que acabou bloqueando a iniciativa brasileira. 

 

Dos resultados da II Grande Guerra e que vieram a alterar a 

Sociedade Internacional, pode-se citar, ainda, a formação do Tribunal Penal 

Internacional, para julgar crimes contra a humanidade, crimes de guerra8, pois, fez com 

que houvesse uma alteração quanto à soberania dos Estados. Um poder que era somente 

do Estado – julgar seus cidadãos –, foi extraído e posto à disposição de uma Corte 

Internacional, um movimento em prol dos Direitos Humanos. 

 

Mas não foram somente estes os resultados da guerra. Tem-se 

também, a reafirmação da situação dos Estados Unidos como potencia mundial e a sua 

influência. Não há dúvida da força política americana na atualidade, tanto que é 

considerada por alguns estudiosos como única super potência mundial, pois, seria a 

única a possuir os requisitos: força e poder econômico, político, bélico, militar, grande 

território e população. Vejamos a interferência americana:  
                                                
5 Lembramos que logo após o final na I Grande Guerra foi Constituída a Liga das Nações ou Sociedade 
das Nações, organização com a finalidade de evitar um novo confronto mundial como a I Grande Guerra, 
como se demonstrou inoperante ou sem condições de evitar a segunda veio a sucumbir, desapareceu. 
6 Direito das Gentes ou Direito Internacional Público é a mesma coisa. 
7 O Brasil já ocupou uma cadeira junto ao Conselho de segurança não permanente. Neste Conselho o 
mandado é de dois anos eleito pela Assembléia Geral. O Conselho é formado por 15 países, sendo 5 
permanentes e 10 não permanentes, eleitos. 
8 Ver Tribunal de Nurember (1945-1946). 



 

As intervenções de Washington nos problemas internos dos 
países estrangeiros tomam formas diferentes segundo o regime 
interno desses países, segundo, também, seu grau de dependência 
econômica. Sé existe uma regra comum: nenhum país consegue 
escapar-lhe. Além do mais, quando as pressões ou ameaças não 
são suficientes, o império recorre as represálias econômicas. (In 
Claude Julien. O Império Americano. Tradução de Fernando de 
Castro Ferro, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira S.A., 
1970, p. 248). 

 

O poderio americano é enorme e influencia todo o globo. 

 

O Brasil tenta entrar definitivamente na sociedade 

internacional, exercendo uma política externa independente: 

 

As tentativas iniciais de uma política externa independente na 
tradição diplomática brasileira começam, na década de 50, com o 
governo de Getúlio Vargas. Contudo, foi durante o período de 
Jânio Quadros e João Goulart (San Thiago Dantas e Araújo 
Castro), nos anos de 1961-1964, que o Brasil adotou claramente 
um posição internacionalista, contrária ao imperialismo e 
identificada com a problemática do Terceiro Mundo. 
Abandonava-s, assim, uma tradicional diplomacia subserveniente 
ao etnocentrismo europeu e norte-americano, para se aproximar 
mais diretamente das relações com os outros países periféricos da 
América Latina, África e Ásia. (In Antônio Carlos Wolkmer. O 
terceiro mundo e a nova ordem internacional. São Paulo, Editora 
Ática, 1994, 2ª ed., 26/27).    

 

Demonstrado está a vontade em romper com um sistema 

imperialista imposto, mas infelizmente na prática essa ruptura não funciona de forma 

tão enfática, pois, exemplos da intromissão do Estado Unidos junto a outros Estados 

não faltam, inclusive  junto ao Brasil: 

 

(...). No exterior dos Estados Unidos, ainda mais do quem em seu 
interior, a lei superior é sempre aquela que os interesses mais 
poderosos ditam. No Brasil, por exemplo, Washington não se 
contentou com permanecer impassível diante da revolução que, 
em 1964, provocou a que da do presidente Goulart, e com 
manter, depois disso, as melhores relações com os regimes 
militares do Mal. Castelo Branco e do Mal. Costa e Silva. Lucas 
Garcez, ministro do presidente Goulart, foi, obrigado, a conceder 
vantagens importantes a uma companhia norte-americana na 



petroquímica brasileira. Quando era governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, Leonel Brizola foi convocado a Brasília, ao 
Gabinete do presidente, onde era esperado por representantes da 
companhia americana dos telefones, que acabara de ser 
nacionalizada. No mesmo momento, em Washington, o autor 
deste livro encontrava-se no escritório do responsável pela 
América Latina no Departamento de Estado e este, ao ser 
informado por telefone de que o governador acabara de 
nacionalizar a companhia, não se incomodou muito quando 
respondeu o seguinte, diante de um visitante: “Brizola é o 
homem que precisamos esmagar”. Apesar de todos os seus 
esforços, a Hanna Mining Corporation não conseguia obter do 
governo Goular uma concessão de longo prazo para a exploração 
e comercialização dos minérios de ferro de minas Gerais: a 
mesma firma americana não teve dificuldade em conseguir esse 
monopólio, mais tarde, depois de uma conversa entre o 
embaixador dos Estados Unidos no Rio e o Mal. Castelo Branco, 
que ascendera à presidência depois da revolução que depôs 
Goulart. Depois disso, a Hanna Mining Corporation decidiu 
revender os seus direitos ao grupo brasileiro Antunes, ligado à 
Bethlenhem Steel Corporation, que já controlava as muito ricas 
jazidas de manganésio do Amapá. Em virtude de ter recusado 
satisfazer as pretensões da companhia americana Bond & Share, 
o presidente Jucelino Kubitschek foi convocado pelo telefone 
para ir a Roma, onde se encontrava o presidente John F. 
Kennedy, a fim de “solucionar esse assunto tão desagradável 
para as relações entre os Estados Unidos e o Brasil”. (In Claude 
Julien. O Império Americano. Tradução de Fernando de Castro 
Ferro, Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira S.A., 1970, 
p. 262/263). 
 

Os Estados Unidos exerce influência direta junto à 

administração do Estado Brasileiro, porém, referida interferência ocorre em todos os 

países, variando a intensidade, alguns de forma mais incisiva, outros de forma mais 

tênue, mas todos passam pela força do Império.  

 

Há por parte de alguns autores, o equívoco de pensarem que a 

sociedade internacional está mudando por fatos recentes, uma vez que não há dúvida 

que a hegemonia dos Estados Unidos não é recente e não é por acaso. 

 

Vê-se o pensamento onde se acredita haver uma nova ordem 

global: 

  



A sociedade internacional assiste à emergência de uma nova 
ordem global, que busca redefinir-se à luz do discurso 
hegemônico, como uma nova ordem de informações, nutrida pela 
hiper-realidade do controle midiático, que se modifica 
concretamente pela primeira vez, através, através do controle das 
informações pela CMN na Guerra do Golfo durante a cobertura 
das operações bélicas definidas como ´tempestade do deserto´, o 
recado estava dado, a nova ordem seria formulada com o 
controle e conjugação do poder bélico e informacional na única 
superpotência planetária em uma era economicamente multipolar 
e multi e plurilateral. O lastro institucional do dólar e o do poder 
bélico são os avalistas do novo paradigma econômico expresso 
pela ideologia monetarista-financeira da economia. (In Leonardo 
Aquino de Carvalho (Coordenador), Geopolítica e relações 
internacionais, Curitiba, Juruá, 2002, p.156). 

Acredita-se não haver uma nova ordem, o que houve foi tão-

somente que algumas facilidades foram criadas para que o Império americano consiga 

ainda mais se sobrepor aos outros Estados. Como principais fatores destas facilidades 

pode-se apontar: o fim da guerra fria com a queda da cortina de ferro, o fim da 

bipolaridade (Capitalismo X Socialismo); e o fenômeno da globalização (agilidade nas 

transações especulativas do capital, aumentando ainda mais as diferenças entre países 

pobres e ricos). Ambos são fatores que influenciam diretamente na administração dos 

Estados, até mesmo porque como conseqüência destes dois fatores surgiram as 

Empresas Transacionais, as quais estão em constante “queda de braço” com os Estados, 

formando uma nova força. 

 

Pode-se fazer referência ao terrorismo contra os Estados 

Unidos com uma forma não convencional e ilegal de que alguns países encontraram 

para tentar fazer frente ao imperialismo deste, porém, o terrorismo não é artifício 

recente. Um dos problemas é conceituar terrorismo, pois este pode ser atribuído a 

vários tipos de ação: 

 

Apesar do termo terrorismo ser aplicado a uma gama variada de 
atos, não existe um definição precisa, capaz de distingui-lo de 
outros crimes. 
Para Richard Rubenstein, “o terrorismo é uma palavra usada por 
aqueles que estão no poder para descrever a violência praticada 
por aqueles que estão fora”. Se admitida essa “definição”, então 
se pode concluir que o rótulo de terrorista depende de quem 
pratica e de quem sofre a violência. (In Christian G. Caubet 
(Coordenador), A força e o direito nas relações internacionais: as 



repolarizações do mundo. Florianópolis, Fundação Boiteux, 
2004, p.173).  

 

Segundo o conceito supra, poder-se-ia fazer referência ao 

terrorismo de variadas formas, inclusive nos Estados Totalitários: 

 

Estima-se que a população do Gulag – principal unidade 
administrativa do sistema soviético de campos de trabalhos 
forçados – em 1941 era de 1.930.000 prisioneiros, e que, no 
período que vai de 1934 a 1941, mais de sete milhões deram 
entrada nestes campos.  
Não há um número exato das vítimas do aparelho repressivo do 
Estado soviético após a morte de Stálin, em março de 1953. 
Todavia, cruzando-se dados disponíveis com o estudo das 
anomalias das estatísticas demográficas, Michaud chega a “um 
balanço de 20 milhões de mortos e, se exagero, poderíamos 
aumentar o débito do regime de Stálin em 50%, para um período 
que cobre quase um quarto de século”. (In Christian G. Caubet 
(Coordenador), A força e o direito nas relações internacionais: as 
repolarizações do mundo. Florianópolis, Fundação Boiteux, 
2004, p.177/178). 
 

Apesar de citarmos a morte de aproximadamente 20 milhões de 

pessoas, o atentado terrorista mais famoso e que teve a maior repercussão foi o de 11 de 

setembro de 2001 “onde dois aviões derrubaram as torres gêmeas do complexo de 

World Trade Center, em Nova Iorque. Outro avião se chocou contra o Pentágono e um 

terceiro, que se dirigia provavelmente para Washington, foi abatido perto de 

Pittsburg”, (In http://www.guerras.brasilescola.com/11-setembro/), nos Estado Unidos. 

Referido ato terrorista, trouxe à tona o imperialismo americano, fazendo toda a 

comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, se questionar de quem seria a 

culpa pelo acontecimento daquele flagelo. Muitos concluíram que a culpa estava nos 

Estados Unidos, na sua política externa, justamente na forma de administrar a 

Sociedade internacional, impondo seus mandos e desmandos independente do preço e 

de quem tivesse que pagar a “conta”.  

 

A vontade da fuga das garras da águia americana e de sua 

política imperialista não é somente brasileira, nem tampouco recente, mas o império 

traçou uma política tão perfeita que não é fácil fugir à teia.  

 



Com relação à guerra, Estados Unidos, Sociedade internacional 

e Brasil, o fato é que “num sentido amplo e crucial, o mundo do pós-guerra é o nosso 

mundo” (In Demétrio Magnoli. Da guerra fria à detente : política internacional 

contemporânea, Campinas, SP, Papirus, 1988, p. 9), e as perspectivas de mudança não 

são boas, nem tampouco fáceis de acontecerem.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Conforme explanado nas considerações iniciais, de forma 

nenhuma se tem a pretensão de esgotar o assunto neste artigo, até mesmo porque são 

mais de quarenta anos de história mundial, no entanto, espera-se que referido artigo 

tenha trazido novidades para que o leitor consiga ter uma melhor compreensão e 

percepção de quanto a guerra influenciou na sociedade internacional, principalmente 

pelo aparecimento de seu mais importante personagem, os Estados Unidos. 

 

Não há duvidas que o Brasil tenta cada vez mais ocupar o seu 

espaço junto à Sociedade Internacional, o que não é tarefa fácil, eis que, Estados mais 

poderosos política e economicamente, principalmente os Estados Unidos, não têm 

interesse algum em alterações que venham a mudar as regras do jogo das relações 

internacionais. Não é por acaso que os Estados Unidos está hoje como a potência 

imperialista que mais influência política e econômica exerce sobre outros Estados, pois, 

sua política imperialista vem há muitos anos sendo traçada, mas foi durante a I e a II 

Grande Guerra que efetivamente foram postas em prática. 

 

Uma alteração nas relações internacionais, na constituição da 

Sociedade Internacional, não é tarefa fácil, até mesmo, porque teoricamente não há 

hierarquia entre os Estados, fato contestado na prática. Junto à ONU, em seus 

princípios, impera a igualdade soberana entre as Nações, porém, o órgão de maior 



importância desta Organização Internacional, o Conselho de Segurança, é administrado 

por uma pentarquia, da qual fazem parte: Estados Unidos, Rússia, China, França e 

Inglaterra, fato já citado.  

 

Conclui-se que as relações internacionais nada mais são, apesar 

de todo o aparado teórico, uma relação de força e poder, onde: “manda quem pode e 

obedece quem precisa”.  
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