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HASENCLEVER, A.; MAYER, P.; RITTBERGER, V. Theories of International Regimes.
Cambridge : Cambridge University Press, 1997. (ISBN 0521591457 hardback; ISBN
0521598494 paperback)

Antonio Jorge Ramalho da Rocha
Universidade de Brasília

A obra de Hasenclever, Mayer e Rittberger pode ser considerada leitura obrigatória para estudiosos das
teorias das Relações Internacionais, especialmente para aqueles que se dedicam à análise da formação,
evolução e papel desempenhado por regimes no atual contexto internacional. Em parte, a obra identifica e
resume os mais importantes prismas teóricos através dos quais se analisa o fenômeno dos regimes internaci-
onais; em parte, analisa o referencial metateórico desses prismas, a consistência lógica, a eventual comprova-
ção empírica. Por fim, é rica em sugestões de temas para futuras reflexões a respeito do fenômeno dos regimes
internacionais, servindo, a um tempo, como uma espécie de guia de leitura para os que não estão familiariza-
dos com o tema e, para os que já estão, como um fértil repositório de indicadores das insuficiências e
impropriedades dos modelos teóricos de que se faz uso para discutir fenômeno tão importante no atual
contexto internacional.

O texto está escrito em linguagem simples, ocasionalmente leve e agradável, mas destina-se a iniciados.
Assume conceitos básicos como sendo de conhecimento geral, talvez por ser este o único modo de realmente
aprofundar-se o debate. Assim, noções de “ganhos absolutos” e “ganhos relativos”, “soma-zero”, coopera-
ção e conflito no plano internacional, “sobra do futuro”, entre outras, não recebem dos autores tratamento
mais detalhado ou explicações didáticas (o Capítulo 2 oferece uma discussão conceitual que pode ser deixada
de lado pelos que já participam do debate há mais tempo). Considera regimes como tipos de instituições
internacionais, sem aprofundar as distinções entre eles e as organizações internacionais ou o Direito interna-
cional. Ao discutir de modo mais sistemático a aplicação de algumas abordagens teóricas, entretanto, o livro
registra e explica, ora no corpo do texto, ora em notas de pé-de-página, conceitos simples, de modo a tornar
possível e instrutiva a leitura daqueles que pela primeira vez se debruçam sobre o tema. É o caso, por exemplo,
da aplicação das teorias dos jogos ao exame dos regimes internacionais, quando os autores explicam,
didaticamente, os principais jogos e a aplicação da racionalidade instrumental em diferentes níveis de análise.
Não resta dúvida, contudo, de que poderão tirar melhor proveito da leitura aqueles que por ventura estejam
familiarizados com as principais abordagens teóricas das relações internacionais, sobretudo pelo cuidado
permanente dos autores em observar a possibilidade de comprovação empírica de cada abordagem teórica
discutida, apontando muitas tentativas feitas e publicadas, bem como com a discussão da estrutura lógica de
cada argumento e o modo como eles “dialogam entre si” .

Uma grande novidade apresentada por Theories of International Regimes reside na preocupação com
identificar o referencial metateórico das abordagens teóricas dos regimes internacionais. Com efeito, os
autores não se propõem a estabelecer um conceito básico de regime internacional que pudesse servir a
diferentes abordagens teóricas; menos ainda se dispõem apenas a identificar, na obra de teóricos das rela-
ções internacionais, diferentes concepções de regime, indicando suas respectivas limitações e sua utilidade
para promover um melhor entendimento deste fenômeno — embora isso também seja feito. Na verdade, o
texto analisa a estrutura de construção teórica das abordagens dos regimes internacionais, especialmente sua
consistência lógica interna e seu fundamento epistemológico. Ao fazê-lo, indica duas grandes matrizes
metateóricas, uma de base positivista e racionalista, outra de natureza construtivista e sociológica.

Na primeira, os regimes aparecem como “regras do jogo internacional”, verdadeiras representações de
comportamentos que se repetem ao longo do tempo, constituindo padrões que se repetem, em certo sentido
“leis”, no sistema internacional, daí a noção positivista, visto que se assume a possibilidade de identificar
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comportamentos recorrentes no plano social, a exemplo do que ocorre nas ciências da natureza. Além disso,
os regimes são vistos como determinados pelos interesses dos atores principais, os quais, ao se comportarem
de acordo com essas regras, condicionam a formação das expectativas dos demais atores no plano internaci-
onal. De modo geral, os Estados aparecem como atores principais e são capazes de identificar claramente seus
objetivos no plano internacional, motivo pelo qual se caracteriza como racionalista esse tipo de construção
de teorias dos regimes internacionais.

Grosso modo, há dois grandes conjuntos de teorias dos regimes internacionais englobados por essa
aproximação metateórica: aquelas teorias vistas como baseadas na identificação dos interesses dos atores no
plano internacional, em que a abordagem neoliberal das relações internacionais ganha terreno, seja fazendo
uso de categorias analíticas das teorias dos jogos1, seja identificando a funcionalidade inerente a processos
de barganha entre Estados no plano internacional, com ênfase para a percepção das possíveis estruturas de
ganho e para a dimensão de permanente cooperação e conflito entre os Estados no plano internacional, o que
os levaria a estabelecer regras com base nas quais sua interação possa ser mediada. Dessa discussão,
ocupam-se os autores no Capítulo 3 da obra, discutindo a fundo os argumentos de teóricos tais que Keohane,
Axelrod, Young, Osherenko, Zürn e o próprio Mayer.

O outro grande conjunto de teorias dos regimes internacionais de orientação metateórica racionalista e
positivista é caracterizado pela predominância atribuída às relações de poder na formação e eventual perma-
nência dos regimes internacionais. A ênfase recai, aqui (Capítulo 4), na preocupação com ganhos relativos,
salientada pelos realistas; em contraste com o foco nos ganhos absolutos, estabelecido pelos neoliberais.
Dessa perspectiva, mais que negociados, os regimes surgem na medida em que são impostos aos atores nas
relações internacionais por aqueles que dispõem de maior volume de recursos de poder. Assim, a atenção dos
autores direciona-se para a teoria da estabilidade hegemônica e suas variantes (Kindleberger, Gilpin, Olson e,
de modo crítico, o mesmo Keohane); para a noção de que o poder é visto ora como um meio de que se servem
os Estados para atingir seus objetivos (Krasner), ora como um fim em si mesmo (Grieco), sendo que, em ambos
os casos, os regimes desempenham papel crucial em seu estabelecimento e manutenção; em resumo, para
uma análise realista das instituições internacionais, inclusive os regimes.

Em paralelo a esta orientação racionalista e positivista, os autores apontam teorias dos regimes internaci-
onais construídas a partir de um prisma construtivista e sociológico. Nesse caso (capítulo 5), a dimensão
cognitiva ganha relevância, e os regimes são vistos como fruto da percepção que têm os atores da realidade
em que estão inseridos. Nesse contexto, privilegia-se uma visão de sociedade internacional, cujas institui-
ções, normas e princípios mostram-se mais relevantes para o entendimento do papel desempenhado pelos
regimes internacionais do que o padrão de interação dos Estados. Em outras palavras, as abordagens que se
fundamentam nessa orientação metateórica defendem que a própria identidade dos atores e a definição de
seus interesses no contexto internacional definem-se em função do modo como eles apreendem a realidade
internacional. Assim, os Estados não estabelecem, a priori, seus interesses e as regras do jogo internacional
para depois avaliar a possibilidade de sua realização no contexto internacional, mas tanto os regimes como a
identificação dos interesses dos Estados definem-se socialmente. A principal distinção entre as teorias que
se baseiam nessa orientação metateórica dá-se, segundo os autores, entre os cognitivistas “fracos” e os
cognitivistas “fortes”, sendo estes os que mais se distanciam da abordagem racionalista.

Em outros termos, os cognitivistas “fracos” encontram-se no meio do caminho entre uma visão de sistema
internacional, em que os regimes surgem como conseqüência do padrão de interação de Estados racionais em
um contexto anárquico, e uma visão de sociedade internacional em evolução, marcada por múltiplos atores e
melhor compreendida a partir do nível de análise do indivíduo, podendo ser melhor explicada não propriamen-
te por meio de analogias com a microeconomia, mas com esquemas de interpretação sociológica do compor-
tamento individual. Autores como Keohane (novamente), Goldstein, Ikenberry, Nye e, principalmente, Haas
têm seus argumentos analisados, com ênfase na discussão dos papéis desempenhados pelo conhecimento
na construção e validação dos regimes, em especial o fato de que funcionam como mapas, pontos focais e
instituições capazes de condicionar as expectativas dos atores racionais na medida em que lhes captura a

1  Incluindo a discussão sistemática dos jogos básicos e o relato de situações, no contexto internacional, que podem ser
melhor explicadas com o auxílio de analogias a esses jogos (Dilema do Prisioneiro; Caça ao Veado; Jogo do Galinha
etc.).



171

REVISTA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA Nº 12: 169-171 JUN. 1999

atenção e lhes influencia na identificação dos próprios objetivos. Entre os cognitivistas “fracos”, cabe
apontar os autores ressaltam o papel desempenhado pelas comunidades epistêmicas, as quais são vistas
como capazes de produzir regimes internacionais.

No que diz respeito aos cognitivistas “fortes”, a discussão mostra-se mais rica; talvez porque contenha
temas incomuns nas análises das teorias das relações internacionais. Com efeito, para esses autores, os
regimes, entre outras instituições, definem as relações entre os papéis desempenhados pelos atores no plano
internacional em função daquilo que cada ator percebe como sendo suas próprias atribuições na relação com
os demais. Nesse contexto, as ações e comportamentos, as percepções e os valores de cada ator são
construídos e internalizados por meio de um processo de socialização, de modo que a “sombra das institui-
ções” substitui a “sombra do futuro”. Em outras palavras, ao contrário do que supõem, ou melhor, do que
assumem os racionalistas, os interesses dos atores não têm precedência sobre as regras, mas são identifica-
dos, adquirem sentido e têm existência concreta em um ambiente cuja natureza essencial é marcada não
apenas pela anarquia, mas também por um conjunto de normas, regras, princípios, padrões de comportamen-
to... Em uma palavra, por um conjunto de regimes internacionais que surgem ora de maneira negociada (a
partir dos interesses dos atores), ora de maneira imposta (a partir das relações de poder), ora, ainda, de forma
espontânea, visto que os atores também observam, de um lado, a legitimidade desses padrões de comporta-
mento; de outro, o grau com que logram internalizar tais padrões. Entre os teóricos mais debatidos, estão
March & Olsen, Wendt, Hollis & Smith, Kratochwill, Ruggie e Cox.

Theories of International Regimes é, pois, um excelente manual destinado a iniciados e extremamente útil
a principiantes. Ao exceder o objetivo que tinham quando iniciaram a redação do livro, os autores produzem
um texto cuja leitura se recomenda tanto pela síntese que faz das teorias dos regimes internacionais como
pelas lacunas que aponta em cada uma dessas abordagens teóricas.

Recebido para publicação em junho de 1998.
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