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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo geral apontar de que forma o bloco histórico, em termos 

gramscianos, pode ser construído nas Relações Internacionais. Neste sentido, buscaremos expor 

quais elementos necessários para esta construção e criar possibilidades de pesquisa tanto no âmbito 

teórico quanto analítico. No entanto, procuraremos delimitar a noção de bloco histórico apenas no 

campo conceitual ao utilizar, dialeticamente, os teóricos críticos neogramscianos com a teoria do 

sistema mundo de Wallerstein. Apesar de serem colocados em grupos diferentes quando se elabora 

um quadro de localização das teorias de Relações Internacionais, acredita-se que ambos são 

complementares. Assim, no que se refere ao objetivo especifico deste artigo, busca-se compreender 

até que ponto a teoria crítica neogramsciana entra em acordo com a teoria do sistema mundo no 

sentido de criar um entendimento micro e macro da realidade internacional. Portanto, a presente 

pesquisa, ao longo desta dialética teórica, irá traçar um esboço do que seria um bloco histórico 

marxista nas Relações Internacionais enquanto campo científico. 

 

Palavra Chave: Ordem Mundial. Sistema-Mundo. Teoria Crítica Neogramsciana 

 
1. Introdução 

 
Quando se fala nos estudos de Teoria das Relações Internacionais, o campo do 

Marxismo costuma a ser bastante impreciso. Isto acontece, talvez, pela confusão ou seleção 
de determinados autores em classificações teóricas distintas. Robert Cox e os demais 
neogramscianos são apresentados como teóricos críticos. Immanuel Wallerstein, Fred 
Haliday e Giovanni Arrighi, por exemplo, são apontados como representantes do 
neomarxismo. No entanto, ser neogramsciano não é, inerentemente, ser neomarxista? Quais 
os critérios que os separam? 

O termo neomarxismo já era utilizado para denominar alguns teóricos da 
dependência como Theotonio dos Santos e Ruy Mauro Marini. Ambos trouxeram uma 
inovação conceitual ao direcionarem os estudos do capitalismo para as dinâmicas dos países 
periféricos. Em Dos Santos (1970), tem-se a noção de subdesenvolvimento como parte do 
processo da expansão do capitalismo e não apenas como estágio anterior ao 
desenvolvimento. Assim, países subdesenvolvidos tem em suas estruturas econômicas 
nacionais uma dependência em relação às forças produtivas e financeiras dos países centrais. 
Em Marini (2000), entendemos que a relação entre centro e periferia é muito maior que uma 
simples dominação. Ela é, essencialmente, uma relação de superexploração, ou seja, uma 
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intensificação da mais-valia combinada com o aumento da jornada de trabalho para gerar um 
excedente de capital compensatório. 

Posteriormente os teóricos da dependência, em especial Theotonio dos Santos passam 
por uma “reorientação” conceitual, no sentido de abrangência de perspectiva, ao unirem-se 
com a teoria do sistema-mundo de Wallerstein. Nem Ruy Mauro Marini e nem Theotonio dos 
Santos são considerados teóricos de Relações Internacionais. Por quê? Talvez seja pelo fato 
da teoria da dependência não abarcar o sistema internacional em sua totalidade. Assim, 
apontados os casos de Marini e Dos Santos tem-se a questão: como pode ser caracterizado, 
então, o marxismo nas Relações Internacionais? De fato, não conseguiremos responder todos 
os questionamentos aqui colocados em um único artigo. Entretanto, ao examinar de que 
maneira um bloco histórico pode ser formado na esfera global, tentaremos identificar em que 
medida, pode-se definir o marxismo e/ou neomarxismo nas Relações Internacionais. 

 

2. VOLTANDO AS ORIGENS: MARX E GRAMSCI 
 

Para compreender de que forma o bloco histórico pode ser identificado nas Relações 
Internacionais, é preciso selecionar alguns conceitos fundamentais que originaram-se do 
próprio Marx e Gramsci. A ideia de “seleção” quando se trata do marxismo não costuma ser 
vista com bons olhos. Isto porque tanto em Marx quanto em Gramsci, as teorias são formas 
de explicação complementares entre si, ou seja, não podem ser seletivas. Contudo, críticas à 
parte, é preciso separar alguns pontos a fim de entender as origens do neomarxismo e da 
vertente neogramsciana nas Relações Internacionais. Isto se justifica pela própria 
consolidação teórica na área através de algumas ideias centrais. 
 Dessa forma, iniciamos com um pressuposto fundamental colocado por Marx (1998), 
que seria a natureza conflituosa das relações sociais, ou seja, a luta de classes. Do ponto de 
vista histórico, a luta de classes é a característica fundamental da esfera social aonde a 
própria constituição da sociedade é inerente às formas de organizações coletivas. Do ponto de 
vista da economia, o filósofo alemão enquadra a ideia de luta de classes no sistema 
capitalista. O conflito nas relações de classe ocorre pela exploração da elite sobre os 
trabalhadores onde a riqueza da primeira é fruto da força de trabalho da segunda. Este 
conflito, para o autor, fundamenta-se em duas vertentes: na infraestrutura e na 
superestrutura. 
 Na primeira vertente, Marx refere-se ao campo material, das relações de trabalho e 
meios de produção. Assim, o autor alemão aponta os efeitos do modo de produção capitalista 
na dinâmica da sociedade. No caso da superestrutura, Marx enfatiza a importância das ideias 
e das instituições. Esta última poderia ser a família, a igreja e a escola (ENGELS, 2002; 
MARX, 1969). Assim, o filósofo alemão reconhece a necessidade da organização dos 
operários em torno da luta contra a exploração. Esta união, porém, só seria eficaz se fosse 
acompanhada de uma forma de consciência política. Entretanto, Marx não aponta os critérios 
necessários para esta formação e muito menos estratégias e planos de atuação para o 
proletariado. 
 Posteriormente, Antonio Gramsci recuperou estes pontos colocados por Marx 
(organização do proletariado) e, assim, dedicou-se a trabalhar nestes questionamentos. O 
filósofo italiano inova, do ponto de vista conceitual, a importância do Partido Político1 na 
formação intelectual dos trabalhadores (GRAMSCI, 2001). Marx acreditava que as 
contradições do capitalismo (miséria absoluta e crise econômica) levaria a união dos 
trabalhadores em prol da superação do sistema. Gramsci entendia que não era preciso chegar 
a tal ponto. A ação da classe operária deveria começar muito antes. Assim, o Partido Político 
seria a instituição responsável por criar a consciência de classe nos operários e camponeses.2  
 Sendo assim, como criar esta consciência de classe? Quais as dificuldades? De que 

                                                        
1
 A concepção de “Partido Político” para o autor situa-se ,majoritariamente, entre os cadernos 8, 13, 14, 15 e 18. 

2
 A importância dos camponeses é destacada, em especial, por Gramsci pelo fato da Itália, na época, contar com 

uma população significativa de trabalhadores do campo. 
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forma esta consciência é desenvolvida? Com efeito, podemos sintetizar, resumidamente, as 
conclusões que o revolucionário sardo chegou. Aqui, já é possível notar que Gramsci irá 
dedicar-se a examinar a superestrurura aponta por Marx, tanto do ponto de vista das causas 
quanto dos efeitos. 

 Respondendo a primeira pergunta, a consciência de classe, essencialmente, viria pela 
educação. Somente um povo, consciente de seu lugar e espaço, poderia enfrentar as formas 
dominantes de consenso e coerção social. No entanto, esta educação ultrapassava, para o 
autor, a simples ideia de ensino. Isto significa que a relação de entendimento da realidade era 
um desafio por causa da hegemonia da classe burguesa.  

Toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação 
pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma nação, 
entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo 
internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e 
continentais. (GRAMSCI, 1999, p.399) 
 

Nota-se que Gramsci não a sugere em termos de dominação e exploração da burguesia 
sobre o proletariado. Não que ele não concordasse com isso, mas o filósofo sardo enfatiza que 
esta relação de exploração também era intelectual. A hegemonia da burguesia na sociedade 
coloca o trabalhador como um subalterno que só está naquela situação por uma lógica de 
(falta de) esforço e cria-se a ilusão que ele também pode ser bem sucedido (burguês). Ao 
invés do operário buscar se unir com seu semelhante, ele passa a seguir a lógica do capital e 
busca de lucros, contribuindo, assim, para a conservação da desigualdade e da exploração. 
Portanto, em termos sociológicos, a hegemonia exercida pela burguesia propicia uma 
situação de status-quo, que nada mais faz do que legitimar as relações de exploração e manter 
a coesão social3 (DURKHEIN, 1893). 

Entretanto, o que seria a ideia de “hegemonia” em termos gramscianos? Para o 
filósofo italiano, a hegemonia é a capacidade de um grupo social exercer uma direção política 
e moral sobre outro, ou sobre uma comunidade em geral Com isso, os demais passam a 
reconhecer a liderança do grupo hegemônico, consolidando o consenso social da 
transformação política. Em suas próprias palavras, a hegemonia: 

 

[…] liga a um grupo social determinado, influi sobre a conduta moral, sobre 

a direção da vontade, de uma maneira mais ou menos intensa, que pode até 

mesmo atingir um ponto no qual a contraditoriedade da consciência não 

permita nenhuma ação, nenhuma escolha e produza um estado de 

passividade moral e política. A compreensão crítica de si mesmo é obtida, 

portanto, através de uma luta de „hegemonias‟ políticas, de direções 

contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da política, atingindo, 

finalmente, uma elaboração superior da própria concepção do real. A 

consciência de fazer parte de uma determinada força hegemônica (isto é, a 

consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e progressiva 

autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. (GRAMSCI, 

1999, P.103) 
 

Colocada a definição de hegemonia, torna-se fundamental compreender o conceito de 
Guerra de Posição. Se a primeira significa a “arma” necessária tanto para legitimar uma 
exploração quanto para possibilitar uma libertação, a segunda refere-se à forma como esta 
hegemonia deve ser exercida. Para Gramsci, a Guerra de Posição é a conquista de espaços na 
sociedade civil que, posteriormente, ocasionará mudanças na sociedade política (Estado). Em 
outras palavras, a Guerra de Posição seria o ato de marcar posicionamento em espaços que 
possibilitam o exercício da hegemonia. Uma associação de moradores, sindicatos, grupos 
religiosos, escolas, universidades, todos estes citados, são exemplos de espaços sociais 
geradores de consenso. Gramsci ainda coloca que:  

A guerra de posição exige enormes sacrifícios de massas ilimitadas da 

                                                        
3
 A coesão social, neste caso, pode ser entendida nos termos durkheinianos. 
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população. Por isso, é necessária uma concentração inaudita da hegemonia e, 

pois, uma forma de governo “intervencionista”, que mais abertamente 

assuma a ofensiva contra os opositores e organize, permanentemente, a 

“impossibilidade” de desagregação interna: controles de todo gênero, 

políticos, administrativos etc., reforçando as posições hegemônicas do grupo 

dominante, etc. Tudo isso indica que se entrou em uma fase culminante da 

situação político-histórica, posto que na política da “guerra de posição”, uma 

vez vencida essa, torna-se ela definitivamente (GRAMSCI, 1967, p. 821) 

 

Analisando a situação italiana, Gramsci percebeu que a possibilidade de revolução era 
muito mais difícil comparada à situação dos russos. Diferentemente da Rússia, a Itália 
contava com um capitalismo desenvolvido e com uma burguesia consolidada. Desta maneira, 
era preciso uma nova forma de revolução alternativa aquela dita “tomada do Estado pela luta 
armada”. Para a revolução socialista ter sucesso nos países de capitalismo desenvolvido, era 
necessário, antes de tudo, ter legitimidade. Contudo, como seria possível garantir esta 
legitimidade? Gramsci responderia a partir do resultado que a hegemonia criaria, ou seja, o 
consenso. Este último garantiria a transformação legítima da sociedade política a partir da 
necessidade de mudança consensual da sociedade civil. Neste sentido, a revolução seria, 
majoritariamente, no campo das ideias, nas relações políticas, na participação maciça dos 
operários e camponeses no processo revolucionário. Este processo, que o autor sardo irá 
chamar de revolução passiva. 

 

O autor entendia o conceito de estrutura em Marx de modo mais ampliado, não 
ficando restrita à esfera econômica ou análises puramente economicistas. A relação entre 
estrutura e superestrutura poderia ser representada entre sociedade política e a sociedade 
civil. De acordo com ele: 

 

Se a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, 

entre governantes e governados, é dada graças a uma adesão orgânica, na 

qual o sentimento-paixão torna-se compreensão e, desta forma, saber (não de 

uma maneira mecânica, mas vivida), só então a relação é de representação, 

ocorrendo a troca de elementos individuais entre governantes e governados, 

entre dirigentes e dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que 

é força social; cria-se o “bloco histórico”. (GRAMSCI, 1999, p. 222) 
 

Neste sentido, colocado alguns conceitos de Marx e, especialmente de Gramsci, 
tentaremos apontar a formação do bloco histórico no campo das Relações Internacionais. 

 

 

3. A ESCOLA GRAMSCIANA NOS ESTUDOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
O pensamento gramsciano nas Relações Internacionais desenvolve-se a partir de 

alguns pontos específicos. Os intelectuais gramscianos, em sua maioria, dedicaram-se a 
produzir estudos essencialmente sobre cenários políticos e sociais no âmbito nacional. No 
entanto, Stephen Gill (2007) aponta que um pequeno grupo de pesquisadores começou a 
fazer estudos em política e economia política internacional a partir dos escritos de Antonio 
Gramsci. Do ponto de vista interno, estes autores foram bastante criticados por fundamentar 
suas análises em determinados conceitos do filósofo sardo em detrimento de outros. Esta 
crítica parte do principio que não é possível utilizar Gramsci em conceitos fragmentados, pois 
o pensamento do revolucionário italiano forma-se a partir da íntima relação que suas ideias 
têm entre si. Em outras palavras, são conceitos que são dependentes uns dos outros e o fato 
de separa-los tornava os pesquisadores de Relações Internacionais “menos” gramscianos. De 
todo modo, este grupo de pesquisadores como o próprio Stephen Gill, David Law, Craig 
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Murphy, Enrico Augelli e, o mais conhecido, Robert Cox seriam denominados como 
neogramscianos.4  

 
No campo externo, o desenvolvimento do marxismo nas Relações Internacionais 

sempre foi marginalizado. Ainda que não fosse uma teoria main stream do campo, o 
marxismo enfrentou críticas tanto do ponto de vista conceitual quanto prático. No âmbito 
teórico, o marxismo era criticado por apresentar um viés “determinista” e “economicista” da 
realidade juntamente com uma “incerteza” do seu próprio caráter científico. Certamente estas 
críticas não resumiram apenas aos teóricos de Relações Internacionais, uma vez que Max 
Webber (2004), Karl Popper (1994) e Imre Lakatos (1979) apresentavam posicionamentos 
nesta linha. Na verdade, as próprias análises a-históricas do capitalismo e da Guerra Fria, ao 
lado de análises de conjunturas pouco profundas também levaram a estas críticas. No âmbito 
prático, o marxismo era (ainda é para muitos) associado a regimes totalitários como URSS e 
China e que, por isto, era quase sempre assimilado ao fracasso. Tullo Vigevani (2010) aponta, 
como um dos fatores, o distanciamento do marxismo nos debates de Relações Internacionais 
a hegemonia das escolas de pensamento norte-americanas e britânicas, tanto no âmbito da 
produção quanto na divulgação e impacto.  

Com efeito, os teóricos críticos neogramscianos passam a ganhar espaço, lentamente, 
nas discussões em Relações Internacionais. Posicionando-se contra os regimes totalitários, os 
neogramscianos conquistaram seu espaço na academia levando em consideração dois 
elementos centrais: a emancipação do indivíduo (inserido em uma classe social) e a busca por 
uma alternativa aos modelos teóricos dominantes. Neste sentido, Robert Cox (1981), aponta 
que a teoria não pode ser livre de ideologia. Ela é feita por alguém, para alguém e com um 
propósito. A formação de uma teoria nas ciências sociais, portanto, não tem raiz neutra, ou 
seja, ela é inerentemente política. Dessa forma, a “alternativa” e a “emancipação” são os 
termos que caracterizam a teoria crítica nas Relações Internacionais 5 . Robert Cox, em 
entrevista para a Theory Talks (SHOUTEN, 2009, p.5), classifica as teorias de Relações 
Internacionais em dois grupos: a teorias de resolução de problemas e as teorias críticas. 

Problem solving takes the world as it is and focuses on correcting certain 

dysfunctions, certain specific problems. Critical theory is concerned with 

how the world, that is all the conditions that problem solving theory takes as 

the given framework, may be changing.  Because  problem  solving  theory  

has  to  take  the  basic  existing  power relationships as given, it will be 

biased towards perpetuating those relationships, thus tending to make the 

existing order hegemonic. (p.5) 

  

Portanto, a escola gramsciana nas Relações Internacionais, consolida-se a partir da 
busca dos estudiosos neogramscianos em traçar caminhos alternativos ao marxismo 
tradicional, utilizando o pensamento de Antonio Gramsci, em termos teóricos e, no campo 
metodológico, o materialismo histórico dialético de Marx. 

 

4.  O SISTEMA MUNDO E AS FORÇAS SOCIAIS 
 

  Não somente os teóricos críticos neogramscianos foram afetados pelas dificuldades do 
marxismo no campo científico. Nas Relações Internacionais, o maior teórico do 
neomarxismo, talvez, é o sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein. O termo 
“neomarxismo” costuma a ser denominado como uma justificação das influências de outros 
teóricos que não são necessariamente marxistas. Wallerstein, em sua teoria do sistema-
mundo, tem dois grandes influenciadores além de Marx: o economista russo 

                                                        
4
 É verdade que Giovanni Arrighi pode ser considerado como pensador da linha neogramsciana, porém, sendo 

ele da área de economia política, não é  colocado necessariamente como um teórico crítico das Relações 

Internacionais. 
5
 Vale lembrar que a teoria crítica das Relações Internacionais não se resume apenas aos neogramscianos.  
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Nikolai_Kondratiev e o historiador francês Fernand Braudel.6 
  Por definição, o sistema mundo é uma área geográfica particular  governada pela  

lógica  de um determinado  sistema, que  possui  uma  divisão  do  trabalho  auto-suficiente,  
de maneira  que  todos  os  setores  da sociedade  estão  inseridos  nela  (WALLERSTEIN,  
2005,  p.  16-17). Dessa forma, o sistema mundo é caracterizado como um sistema econômico 
dinamizado por uma lógica especifica de produção e acumulação ao passo que é o espaço de 
interação de comunidades globais culturais distintas.   

O sociólogo estadunidense dedicou-se a estudar o desenvolvimento do sistema mundo 
ao longo da história na sua mais famosa obra: The Modern World-system: Capitalist 
Agriculture andthe Origins of the European World-economy in the Sixteenth Century de 
1974. Neste livro (que são volumes) o autor identifica dois tipos de sistema mundo: o 
império-mundo e a economia-mundo. No primeiro, trata-se de organizações sociopolíticas 
primitivas com um sistema econômico pouco sofisticado. A formação social e a relação da 
sociedade com a economia era marcada como uma única unidade política, por exemplo, os 
feudos. No segundo tipo, Wallerstein o aponta para caracterizar as sociedades modernas 
onde o capitalismo passa a desenvolver. No recorte histórico, o sociólogo observa que 
estamos neste sistema-mundo desde o século XVI. Wallerstein irá concordar com Marx a 
respeito da forma como o capitalismo se desenvolve (expansão do capital, acumulação e 
mercantilização dos processos econômicos). Porém, o professor estadunidense observará 
como estes processos implicaram no cenário mundial. Assim, para Wallerstein: 

As cadeias mercantis capitalistas, crescentemente monopolizadas, se 

deslocaram sempre da periferia para o centro desta economia-mundo. Daí a 

crescente hierarquização polarização entre os Estados centrais e os Estados 

periféricos, com a transferência do excedente da periferia para o centro. 

(WALLERSTEIN, 2001, p. 29-30) 

 Em suas análises, Wallerstein costuma enfatizar a importância do papel dos 
Estados nestas dinâmicas produtivas e processos de acumulação. Portanto, para o autor, o 
sistema interestatal é a engrenagem do desenvolvimento do sistema-mundo. A teoria do 
sistema- mundo é desenhada, basicamente, como uma pirâmide. Wallerstein, apesar de 
concordar com a existência de um centro e de uma periferia, não acreditava que esta 
dicotomia seria o pano de fundo do capitalismo a nível mundial. Dessa forma, o autor divide 
os Estados em três grupos. Os periféricos, os semi-periféricos e os países centrais. 

 Estas divisões são produtos do próprio sistema. Os  semi-periféricos, neste caso, 
seriam os chamados países emergentes. Eles são constituídos enquanto Estados 
intermediários, por receber parte do excedente de capital produzido nos países periféricos e 
destinado aos Estados centrais. Com isto, dificulta-se a possibilidade dos países semi-
periféricos se juntarem com a periferia para combater a lógica da exploração, uma vez que 
eles são, em parte, beneficiados. Contudo esta participação dos Estados intermediários é 
limitada, pois ainda que consigam uma parte deste excedente de capital, não possuem poder 
político, militar e econômico para contrapor os Estados centrais.7 (WALLERSTEIN, 1974) 

                                                        
6
  Wallerstein irá combinar as duas visões destes intelectuais para elaborar a teoria do sistema-mundo. 

Kondratiev (1979) trouxe uma inovação conceitual ao estudar a crise econômica no capitalismo. Diferentemente 

do que havia pensado Marx, sobre a crise no capitalismo ocorrer a nível estrutural, Kondratiev percebeu que o 

desenvolvimento do capitalismo comportava-se em “ondas longas”, ou seja, períodos de quarenta ou cinquenta 

anos aonde era provável a existência de uma forte crise no sistema. No entanto, o autor enxergava estas “ondas 

longas” como cíclicas, ou seja, não produziriam crises suficientemente fortes para a destruição do sistema 

econômico capitalista. Logo, Kondratiev concluiu que as crises no capitalismo eram cíclicas. Wallerstein 

utilizará a teoria dos ciclos longos do economista russo para compreender a ideia de economia-mundo e, 

consequentemente, as variações no sistema-mundo. Fernand Braudel (1979) parte da mesma lógica de 

compreender a história através de ciclos longos. Entretanto, o historiador francês analisa estes ciclos sobre uma 

ótica histórica, enfatizando mais as mudanças políticas e culturais do que propriamente a economia. Assim, 

Wallerstein utilizará as teses de Braudel no entendimento das implicações políticas e culturais produzidas pelo 

capitalismo. 
7
 Wallerstein aprofunda ainda mais nas discussões do sistema-mundo quando passa a identificar possibilidades. 

Desde os anos 1970 e, principalmente, nas décadas seguintes, o sociólogo vai identificar um declínio dos EUA e, 
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 Tendo em vista que o sistema-mundo caracteriza a ordem mundial vigente, 
podemos observar cinco fatores destacados por Dawisson Belém Lopes e Leonardo Ramos 
(2007). São eles: a) divisão internacional do trabalho; b) a relação entre economia sociedade 
e o (s) Estado(s); c) o substrato liberal da economia internacional; d) o peso das instituições 
internacionais na regulação da economia mundial; e) a lógica do mercado internacional; f) 
outros aspectos como da economia contemporânea como, por exemplo, o papel das empresas 
transnacionais e a governança global. Lopes e Ramos descreveram estes fatores a partir de 
algumas vertentes teóricas no sentido de apresentar uma interpretação das mesmas e não, 
necessariamente, de discuti-las a fundo. Desse modo, identificando os elementos 
apresentados por Lopes e Ramos,  é possível entender que os teóricos críticos 
neogramscianos propõem uma lógica específica para a interação destes conceitos no plano 
global. 

Robert Cox (1981) observou como as estruturas históricas são formadas. Com efeito, 
elas são resultado da interação entre forças sociais, ordens mundiais e formas de Estado. No 
que se refere ao primeiro conceito, elas são produto dos processos de produção. O segundo e 
o terceiro são, respectivamente, a relação entre Estado e sociedade civil juntamente com o 
conjunto de forças que definem a guerra ou a paz no sistema internacional. No elemento da 
“estrutura” o professor canadense identifica a relação dialética entre as ideias, capacidades 
materiais e instituições. 

 As forças sociais teorizadas por Cox são as responsáveis pela coesão de um 
bloco histórico nas Relações Internacionais. Estas forças produziriam a internacionalização 
dos Estados ao passo que as corporações multinacionais e transnacionais ganhariam uma 
importância ainda maior na política global. Esta “internacionalização” seria acompanhado 
por uma hegemonização dos países centrais sobre os periféricos e semi-periféricos 
(associando a teoria do sistema mundo). Esta coesão pode ser observada do ponto de vista da 
estrutura econômica capitalista como uma interdependência complexa (KEOHANE; NYE, 
1987). Entretanto, Wallerstein diria que este raciocínio dos neo-institucionalistas está 
incompleto. Ele acrescentaria, portanto, a ideia de interdependência complexa associada a 
uma dependência estrutural.8 Voltando as forças sociais apontadas por Cox, é necessário 
compreende-las a partir da noção de hegemonia a luz de Gramsci. A hegemonia gramsciana 
nas Relações Internacionais pode ser definida de acordo com Giovanni Arrighi (1994, p.27) 
como: 

[...] à capacidade de um Estado exercer funções de liderança e governo sobre 

um sistema de nações soberanas. Em princípio, esse poder pode implicar 

apenas na gestão corriqueira deste sistema, tal como instituído num dado 

momento. Historicamente, entretanto, o governo de um sistema de Estados 

soberanos sempre implicou algum tipo de ação transformadora, que alterou 

fundamentalmente o modo de funcionamento do sistema. 

No entanto, vale lembrar que “uma hegemonia mundial é assim no seu início uma 
expansão de uma hegemonia interna (nacional) estabelecida por uma classe social dominante” 
(COX, 1994, p. 61). A hegemonia nas Relações Internacionais não se limita apenas na influencia 
dos países centrais sobre os demais Estados. Cox (2007, p.119) observa, neste sentido, a 
importância das instituições internacionais como instrumentos de universalização da 
hegemonia produzida pelos países centrais, em especial pelos EUA. 

Um dos mecanismos pelos quais as normas universais de uma hegemonia 

mundial se expressam são as organizações internacionais. Na verdade as 

organizações internacionais funcionam do mesmo modo que o processo por 

meio do qual as instituições da hegemonia e sua ideologia são desenvolvidas. 

As instituições corporificam regras que facilitam a expansão das forças 

                                                                                                                                                                              
consequentemente, uma transformação no sistema-mundo moderno. No entanto, devido ao propósito deste 

artigo, ficaremos, por agora, com os seus estudos sobre o sistema-mundo no âmbito teórico. 
8
 O próprio Keohane, em décadas posteriores, responde aos teóricos da dependência (podemos incluir o 

Wallerstein neste caso) sobre a abrangencia do desenvolvimento econômico e que a relação de dependência 

periferia/centro não pode ser claramente percebida. Ver mais em: KEOHANE, Robert. The old IPE and the 

new. Review of International Political Economy, vol. 16, no. 1, 2009. 
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econômicas e sociais dominantes, mas permitem simultaneamente aos 

interesses subordinados fazerem ajuste com o mínimo de desgaste. As regras 

que controlam o mundo monetário e as relações comerciais são 

particularmente importantes, e basicamente organizadas para promover a 

expansão econômica. 

Feliciano de Sá Guimarães (2012) observa que a própria formação das organizações 
financeiras internacionais é composta pela seleção de funcionários que tenham um perfil 
específico (liberal). Ou seja, as construções de valores e o exercício da hegemonia neoliberal 
já começam pelo próprio perfil de funcionários destas organizações.  

Craig Murphy (1994) acredita que o papel das organizações internacionais é muito 
mais complexo do apenas as discussões a respeito da sua importância e influência. Elas estão 
ligadas diretamente com as transformações do sistema e o crescimento industrial 
contribuindo, assim, para um novo conjunto de relações sociais. 

A escala do capitalismo mudou a cada novo conjunto de indústrias líderes. 

As empresas cresceram. Seus mercados aumentaram. E o mundo industrial 

expandiu-se. As organizações mundiais facilitaram essas mudanças de escala 

[...] Ao mesmo tempo, as organizações mundiais, e os outros sistemas de 

governança para os quais elas apontavam, ajudaram a mitigar os conflitos 

que acompanham a expansão do sistema industrial: eles privilegiaram alguns 

trabalhadores nos países industrializados, asseguraram investimentos em 

países menos desenvolvidos [...] As agências ajudaram também a aperfeiçoar 

o próprio sistema de Estados estendendo-o a todas as partes do globo. [...] 

Ao fortalecer o Estado-nação e o sistema de Estados, as organizações 

intergovernamentais globais (OIG) da era da ONU também ajudaram a 

conter os maiores desafios ao capitalismo industrial, os sistemas comunistas 

soviético e chinês, por mais de uma geração. Hoje, algumas das mesmas 

agências receberam o encargo de ajudar à reincorporação dos Estados pós-

comunistas na ordem capitalista mundial.” (MURPHY,p.8). 

 

Com efeito, o autor aponta três finalidades das OI. (1) “promover a indústria através 
da expansão dos mercados internacionais”; (2) “satisfazer/compensar potenciais oponentes 
das novas indústrias”, e (3) “manter um equilíbrio estável do poder militar” (Murphy, 1994, 
p. 42). 

Tais funções comporiam a primeira dimensão a se ter em conta no 

estudo dos mecanismos regulatórios do “bloco histórico internacional 

liberal”. As duas outras dimensões correspondem aos meios 

mobilizados para desempenhar aquelas funções, devendo ser 

analiticamente distinguidos uns dos outros de acordo com a sua 

natureza —predominantemente coercitiva ou consensual —, e à esfera 

em que a ação regulatória se exerce: (a)nível global (caso das 

associações transnacionais,por exemplo); (b) grupo menor de Estados 

(exemplo: ajuda externa); (c) âmbito de uma única soberania 

(governos coloniais); (d) esfera de uma região, de setores, famílias etc. 

dentro de cada país. 

Ao mesmo tempo em que as organizações internacionais ganham maior destaque no 
sistema internacional, a hegemonia na política mundial faz uma transição. Stephen Gill 
(2007) observa que com o fim da guerra fria, a hegemonia dos EUA dá lugar a hegemonia do 
capital financeiro. Os próprios norte-americanos passam, a partir daí, a serem dominados por 
arranjos econômicos da própria lógica de acumulação do capital que, por sua vez, pode ser 
institucionalizada.9 É o caso da OMC por exemplo. É verdade que os EUA, em especial a 

                                                        
9
  Apesar da  transição da hegemonia norte-americana para a hegemonia do capital financeiro. Os países centrais, 

em especial os EUA, foram os grandes responsáveis por esta transição. Em outras palavras, os norte-americanos 

não saíram “perdendo” uma vez que o capital fictício não produz uma mudança estrutural na pirâmide, pelo 

contrário, ele ajuda na perpetuação. Pensando em alguma alteração do ponto de vista estritamente econômico 

pode-se  apontar como a entrada da China nesta Triade. 
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Tríade, são os grandes beneficiados por uma dinâmica que eles expandiram, porém, não mais 
controlam. Daí, Gill descreve as relações internacionais contemporâneas como uma 
“desordem organizada”. Ou seja, a emergência de um capital sem controle que, ao mesmo 
tempo, estabelece uma lógica de comportamento e influência no papel do Estado para a 
inserção global do mesmo. Dessa forma, podemos notar o crescente papel das corporações 
transnacionais neste período. A hegemonia na política mundial, portanto, não é mais apenas 
uma realização dos Estados centrais, mas também um instrumento das multi e 
transnacionais. 

Assim, apresentados todos estes conceitos e fatores, desde a formação do sistema 
mundo até a importância das forças sociais juntamente com a emergência de outros atores 
globais, podemos esboçar o que seria o bloco histórico nas Relações Internacionais. 

 
 

5. UM BLOCO HISTÓRICO MARXISTA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS ? 
 
  
Apontando a importância da superestrutura e de seus efeitos a partir da dialética para 

com a infraestrutura, Gramsci define o “bloco histórico”. O bloco histórico, então, trata-se do 

exercício da hegemonia na superestrutura (instituições, valores, cultura), ação que influencia 

diretamente a infraestrutura (sistema econômico). A revolução de 1917, por exemplo, 

possibilitou a construção destes blocos. Com efeito, a tomada do Estado russo (superestrutura) 

pelos comunistas permitiu a formação de uma identidade coletiva própria. Com isso, o sistema 

econômico (infraestrutura) do país se adequou ao novo contexto político, marcado pela 

ascensão do sistema socialista. 

O bloco gramsciano, tendo por base esse exemplo, seria a elaboração de uma vontade 

coletiva a partir do interior de determinadas relações de produção, ou seja, uma nova 

“formação histórica” com possibilidade de estabelecer, dado um período de transição, uma 

direção determinada ao “aparelho produtivo”. A unidade entre prática e teoria, entre “natureza 

e espírito”, ou ainda, “estrutura e superestrutura”, consubstanciando o bloco histórico 

gramsciano, adquire aqui concretude no que se refere, por exemplo, à questão da transição, ou 

sociedade de transição. Gramsci classificaria tal bloco como “histórico” porque seria aberto à 

perspectiva histórica, e, não se restringiria a um momento histórico específico (GALLASTRI, 

2009). Nas palavras de Gramsci (1999, p.250-251): 
A estrutura e as superestruturas formam um “bloco histórico”, isto é, o 

conjunto complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do 

conjunto das relações sociais de produção. Disto decorre: só um sistema 

totalitário de ideologias reflete racionalmente a contradição da estrutura e 

representa a existência das condições objetivas para a subversão da práxis [...] 

O raciocínio se baseia sobre a necessária reciprocidade entre estrutura e 

superestrutura (reciprocidade que é precisamente o processo dialético real). 

 

No campo das Relações Internacionais, Stephen Gill e David Law (1989) observam 
que é possível enxergar um bloco histórico na política mundial. Ele consistiria, basicamente, 
da relação das forças sociais com uma estrutura econômica determinada. Esta relação 
produziria uma unificação da ideologia, ideias, comportamento e coesão social. Esta 
unificação, portanto, criaria ou ampliaria fenômenos e atores que contribuam para a própria 
perpetuação do bloco. Com o fim da guerra fria, podemos perceber a emergência de um bloco 
histórico nas relações internacionais. Marxista do ponto de vista teórico, e prático, do ponto 
de vista neoliberal. Esta formação do bloco histórico nasce a partir do estabelecimento do 
capitalismo como único sistema econômico a nível mundial, da emergência da chamada 
globalização, da vitória do liberalismo sobre o comunismo também a luz da cultura 
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(crescimento das igrejas evangélicas e disseminação da teologia da prosperidade 10 ). 
Consequentemente, tem-se o crescente papel das corporações multi e transnacionais, 
ampliação da influência das organizações internacionais, sobretudo as financeiras, nos países 
periféricos.  

Com efeito, a ideia de pós-hegemonia colocada por Gill (2007) não seria o fim de um 
ciclo hegemônico, mas entender o fim da guerra fria, através da transição para a  era da 
sociedade de mercado, como um exemplo de revolução passiva em âmbito global. 
Consolidando o bloco histórico de caráter neoliberal, observamos na década de 1990 outras 
formas de dominação pelo consenso como, por exemplo, o “Consenso de Washington” e as 
pressões do FMI e Banco Mundial sobre os Estados periféricos.  Tanto do ponto da ideologia 
quanto das condições materiais a pirâmide do sistema-mundo colocada por Wallerstein passa 
a sofrer e a produzir, dialeticamente, as relações de dependência e interdependência. Não que 
antes esta relação de exploração não existia, mas, no fim do século XX, ela atinge um novo 
patamar. Portanto, no bloco histórico neoliberal, as forças sociais configuram-se na 
hegemonia do capital financeiro e na ampliação do capital fictício juntamente com a 
apropriação do capital produtivo dos países periféricos pelos países centrais. Os semi-
periféricos, apontados por Wallerstein incidem a incorporar parte deste capital produtivo dos 
países pobres ao passo que passam a instrumentalizar outros tipos de hegemonia como 
definirem-se como lideres dos países periféricos para obter vantagens comparativas no 
ambiente econômico e/ou comercial. Desse modo, os semi-periféricos criam um tipo de sub-
hegemonia que, no fim das contas, está a serviço da própria dinâmica do capital. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Considerando a teoria do sistema-mundo de Wallerstein como um desenho da 

infraestrutura no sistema internacional juntamente com as forças sociais de Cox como uma 
expressão da superestrutura, é possível pensar um bloco histórico nas Relações 
Internacionais. Existe a possibilidade, também, de interpretar as relações internacionais 
contemporâneas como processos dentro de um bloco histórico neoliberal mundial. Passado 
os anos 1990, na segunda metade do século XXI, percebemos ainda o surgimento de novos 
instrumentos (ou pelo menos os efeitos deles) da hegemonia do capital. Os atores, neste caso, 
são movimentos ultraliberais e por vezes conservadores (no aspecto político e social) nos 
países periféricos e semi-periféricos. A emergência destes novos grupos na sociedade civil é 
financiada por corporações transnacionais e think thanks estadunidenses (AMARAL, 2015). 

 Neste sentido, percebe-se um fenômeno de hegemonia não somente pelo Estado e 
mercado, mas de uma sociedade civil para outra. A construção de identidades e elementos 
como cidadania e participação individual e coletiva (WENDT; LINKLATTER, 1998) garantem 
uma dinâmica interna neste bloco histórico neoliberal que promove a perpetuação do mesmo, 
o relacionando, assim, a ideias como democracia e liberdade. 11  Apesar de todas as 
contradições e o surgimento de movimentos contra-hegemonicos de organizações sociais- 
nacionais e movimentos globais até Partidos Políticos de esquerda e/ou centro esquerda, o 
bloco histórico neoliberal consegue, de certa forma, expor um sistema de oportunidades. O 
foco no indivíduo (pelo liberalismo) do ponto de vista filosófico e o destaque ao mercado (sob 
a ótica neoliberal) em termos de forma de organização econômica e social produz um 
consenso (hegemônico) que de fato, gera uma dinâmica posta como natural. Dessa forma, 
percebemos a condução das relações humanas sobre esta ótica e uma padronização das 
nossas escolhas. Escolhas estas que estão ligadas ao sucesso ou comportamento desejado 
nesta sociedade de mercado. Ou seja, temos aqui uma racionalização de interesses. A própria 
sociedade passa a se educar para permanecer neste estado. Em outras palavras, além da 

                                                        
10

 FOLHA DE SÃO PAULO. Religião assume capitalismo diz sociólogo. Disponível em: < 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u116246.shtml> Acesso em; 20 de Jun. 2015. 
11

  Apesar de  Wendt nem Linklatter fazerem parte da teoria crítica neogramsciana, ambos podem contribuir para 

o entendimento de um bloco histórico nas Relações Internacionais. O mesmo para Habermas visto 

posteriormente. 
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hegemonia do próprio sistema, temos os interesses dominantes universalizados pelos 
processos de aprendizagem, uma relação pedagógica que, em contraponto, reflete na 
estrutura do próprio sistema.  (HABERMAS, 1986, 1994). 

  Com efeito, o conceito de “pequena política” elaborado por Gramsci quase não é 
citado pelos estudiosos neogramscianos. Esta ideia implicaria no entendimento de outro 
aspecto do capitalismo, bastante negligenciado por sinal, como por exemplo, a relação dos 
empresários bilionários com os Estados centrais e periféricos, a especulação financeira e os 
paraísos fiscais, a formação de riquezas artificiais compostas de capital fictício e o 
financiamento de políticos por parte de grandes empresários para garantir seus interesses na 
esfera pública (MARTINS, 2013). Portanto, considerando a existência de um bloco histórico 
nas Relações Internacionais, nos resta a entender quais os mecanismos que este bloco cria 
para o seu próprio fortalecimento e perpetuação no sistema mundial.  
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