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RESUMO  

 

Este artigo tem por objetivo responder ao questionamento sobre de que forma os 
Estados, como também o sistema internacional, responderiam a uma civilização 
inteligente extraterrestre? Qual seria o comportamento dos Estados, suas respostas 
e suas ações a este fato? Para responder a essa problemática de um agente externo 
ao sistema, utiliza-se as leituras teóricas da perspectiva realista e da perspectiva 
construtivista das Relações Internacionais, embasado no mesmo exercício de 
Alexander Wendt sobre exopolítica, mas agora interpretando o comportamento dos 
Estados diante do conceito de cooperação.    
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INTRODUÇÃO  

  

A ciência a cada dia descobre novos planetas, estrelas, galáxias e se lança a 

uma descoberta do que há além das fronteiras do planeta Terra. Uma pequena 

mostra, porém significativa dessas buscas, são o aparecimento de inúmeros planetas 

e também luas que contém água e que conforme os estudos continuarem poderão 

constatar se nestes ambientes é possível abrigar vida ou constituir vida como a que 

temos no nosso planeta. Esse importante movimento da ciência, capitaneado por 

astrônomos, físicos, biólogos, químicos e de instituições como a NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) e a ESA (European Space Agency) nos 
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colocam a uma ocasião de que pouco se debate sobre as possibilidade futuras de 

contato com outras civilizações.  

Para todos as especialidades e campos de estudo que compõe a nossa 

ciência, deve-se fazer o mesmo exercício, no sentido de se perguntar de que forma 

cada área do conhecimento auxiliará o comportamento dos indivíduos diante de uma 

nova realidade. Utilizando este contexto como ponto de partida, tem-se o intuito de se 

aprofundar e realizar uma análise das teorias encontradas nas Relações 

Internacionais diante da Exopolítica, da mesma forma que encontrada no artigo de 

Alexander Wendt: Sovereignty and the UFO (2008). Contudo, o conceito em questão 

aqui será a do comportamento cooperativo entre os Estados.  

Para o nosso campo de atuação, as Relações Internacionais, este 

questionamento, se faz ainda mais pertinente, pois as primeiras reações advenham 

dos Estados e do Sistema Internacional (WENDT, 2008). Se a ciência encontrar uma 

forma de vida e esta for inteligente e quiser manter contato conosco, como os Estados 

reagiriam – e será que apenas os Estados seriam os grandes responsáveis pelo 

comportamento final da humanidade? Objetivamente, se um contato ocorresse essa 

civilização exopolítica corresponderia às relações internacionais como um novo 

agente ao sistema, ou seja, um novo agente em que os Estados terão que estabelecer 

relações, e a singularidade desta situação é o que realmente interessa para a nossa 

área e para este estudo.   

Em busca de respostas para o comportamento do Sistema Internacional, 

compreendido aqui mais do que relações entre Estados, mas valores compartilhados 

(BULL, 2002), escolhe-se os teóricos Kenneth Walts (neorrealismo) e Alexander 

Wendt (construtivismo) para instrumentalizar suas teorias diante do comportamento 

à cooperação dos Estados. Contudo, antes dessa aplicação, é preciso compreender 

quais são os mecanismos já existentes sobre exopolítica no âmbito internacional.   

  

Tratados internacionais da ONU para assuntos do espaço  

Há exatos 60 anos atrás, em outubro de 1957, a ex-União Soviética inaugurava 

a “Era Espacial” com o lançamento do satélite Sputnik I, o primeiro satélite artificial a 

orbitar o planeta Terra. Após o lançamento do satélite Sputnik I, se intensificou o 

movimento da corrida espacial, derivado da corrida armamentista entre a ex-União 

Soviética e os Estados Unidos no pós Segunda Guerra Mundial.  Havendo a 
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necessidade de mediar a relação e comportamento dos países no nesse novo 

ambiente do espaço, onde não havia leis para tal, foi se necessário através da ONU 

criar instrumentos que orientassem a conduta dos Estados no espaço. Para isso 

foram criados instrumentos, tratados para que pudessem estabelecer de que forma 

se daria o uso do espaço pelos Estados.  

Dentre os instrumentos criados, se destaca a criação do Tratado do Espaço 

Exterior - Resolução 2222 (XXI) - aberto à assinatura em 27 de janeiro de 1967, entrou 

em vigor em 10 de outubro de 1967. Oficialmente intitulado o Tratado de Princípios 

que Governam as Atividades dos Estados na Exploração e Uso do Espaço Exterior, 

incluindo a Lua e Outros Corpos Celestiais, é o principal referencial do direito espacial 

internacional. Nele os Estados se colocam como responsáveis pela ordem espacial – 

e sua paz.  

Todavia, a corrida armamentista existente desde a Guerra Fria, levou com que 

diversas nações investissem em tecnologias espaciais. Mísseis, satélites e 

espaçonaves, pouco a pouco, foram ganhando espaço nos debates bilaterais e 

multilaterais internacionais. Como uma realidade presente, o espaço passou a ser 

debatido tanto como uma agenda de desenvolvimento como uma agenda de 

segurança e defesa. A preocupação comercial e de defesa, ainda hoje, leva 

investimentos de diversos governos, como o estadunidense, russo e o chinês.  

A China, por exemplo, lançou em 2016, o primeiro satélite de comunicação 

quantica2 que permite comunicação codificada (inviolável), podendo servir tanto para 

questões comerciais como para fins bélicos. Dessa forma regimes que tratam da 

segurança e da defesa internacionais, passam a ser debatidos. Todavia, como as 

teorias de regimes internacionais advém de bases teóricas mais amplas, como o 

realismo de Stephen Krasner (advindo do neorrealismo) e do construtivista de John 

Ruggie (advindo dos construtivistas reflexivos), faz-se aqui a aplicação direta das 

teorias sobre o comportamento dos Estados diante da cooperação – com o agente 

exopolítico (extraterrestre) e entre si (internacional).  
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https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/china-lanca-primeiro-satelite-mundial-de-comunicacao-quantica-19930391
https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/china-lanca-primeiro-satelite-mundial-de-comunicacao-quantica-19930391
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A perspectiva da ameaça e o paradigma realista  
  
  

Evidentemente se o agente exopolítico fosse indiferente à Terra, da mesma 

forma que os Estados ao agente exopolítico, a relação não existiria – apenas o 

conhecimento mútuo das existências. Contudo, caso houvesse interesses em comum 

seria possível a cooperação dos Estados – e até mesmo do sistema internacional em 

busca dos auto-interesses das partes (ao menos dos terráqueos). Contudo, caso o 

agente externo se colocasse como uma ameaça, o comportamento dos Estados 

tenderia a se unir pelo autointeresse ou fragmentar em coalizões?  

Os conceitos como a sobrevivência, o poder, a anarquia internacional a 

autoajuda, o estado de natureza e a centralidade do Estado, são elementos que 

podemos encontrar na literatura dos teóricos realistas. Esses conceitos têm um 

destaque particular para compreender como os realistas observam e interpretam as 

Relações Internacionais. A teoria realista dá ênfase no Estado e suas relações dentro 

do sistema internacional. Especialmente nas perspectivas neorrealistas, como as de 

Kenneth Waltz (1979) seriam os fatores internacionais que influenciariam na 

distribuição do poder entre os Estados e, portanto, em suas escolhas e 

comportamentos.   

Atuando em um sistema internacional, como afirma (Nogueira, 2005) os 

Estados na perspectiva realista teriam duas preocupações como também ações 

efetivas:  

  

Na visão dos realistas, o Estado é o ator central das relações internacionais. 

O que se estuda na disciplina — como o próprio nome indica — são as 

relações entre um tipo específico de ator: os Estados. No que se pode 

caracterizar com o um a definição minimalista do papel do Estado nas 

Relações Internacionais, ele teria duas funções precisas: manter a paz 

dentro das suas fronteiras e a segurança dos seus cidadãos em relação a 

agressões externas. Todos os Estados acabam desenvolvendo a mesma 

função: a estabilidade doméstica, e a segurança em relação a agressões 

externas. (NOGUEIRA, 2005, p. 24).  

  

Kenneth Waltz, que pode ser classificado tanto como neorrealista quanto 

realista defensivo, mantém as questões fundamentais do realismo contemporâneo, 

como a centralidade das questões de sobrevivência na agenda internacional dos 

Estados e a premissa realista de que os Estados são os principais atores das relações 

internacionais. Ele ainda adiciona essas premissas a proposição da análise para o 
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nível do sistema, sendo que, segundo ele, cada Estado toma decisões na área externa 

moldadas pela presença de outros Estados e pelas interações estabelecidas entre os 

atores estatais. Dessa forma propõe o deslocamento da análise do comportamento 

dos atores para a análise a nível do sistema internacional.  

A observação de Waltz é que as ocorrências no nível das unidades não são 

responsáveis pelos fenômenos observados no nível sistêmico. Com isso estabelece 

a teoria sistêmica que está interessada na forma como o sistema internacional 

constrange, limita e influencia o comportamento dos Estados. Utilizando-se da 

estrutura, compreende que a estrutura designa um conjunto de condições 

constrangedoras e afeta o comportamento dentro dos Estados dentro do sistema. 

Observar a estrutura significa ignorar como as unidades se relacionam e concentrar-

se na posição que elas ocupam, na disposição das capacidades de cada ator estatal.  

Waltz, portanto, compreende o poder como um meio para a sobrevivência e a 

segurança. Desta forma, segundo (Nogueira, 2005), o medo do concorrente se tornar 

mais poderoso é a causa da guerra, ou seja, qualquer capacidade só faz sentido 

quando é lida e definida de maneira relativa aos outros. Nesta perspectiva, a aparente 

superioridade do agente externo poderá servir como um elemento de ameaça aos 

Estados e à própria ordem internacional (multipolar ou bipolar).  

[...] como Waltz, que afirmam que o poder é a capacidade de influenciar o 
sistema internacional mais do que ser influenciado por ele. Esse mesmo 
conceito de influência é usado por outros autores para se referir à capacidade 
dos Estados de influenciarem outros Estados mais do que serem 
influenciados por eles. (PEREIRA, 2016, pg. 189).  

 

Neste ponto referente à capacidade de influência no sistema internacional. É 

evidente que o agente externo tenderá a ter uma influência maior no sistema 

internacional do que qualquer Estado já teve, pois no primeiro momento, o agente 

externo não participa, não é um membro do sistema internacional, o que o faz ser um 

ator indiferente ao sistema internacional. Neste ponto então, a capacidade de poder 

que ele teria será muito significativa.  

   

Waltz considera que a segurança é o objetivo principal dos Estados. Somente 
depois de atingi-lo, os Estados podem perseguir outros objetivos, como o 
lucro. A busca pelo poder seria um meio e não um fim a ser alcançado 
pelos Estados, pois pode, por si mesma, servir ou não para assegurar a 

sobrevivência de um Estado. (PEREIRA, 2016, pg. 190 e 191).  
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Nesse sentido, em um primeiro momento, se a ameaça tiver mais força do que 

todos, não existe comportamento racional esperado – apenas o fim. Entretanto, se a 

força extraterrestre for menor do que a soma de todos os Estados é possível, pelo 

interesse à sobrevivência, que os Estados cooperem – da mesma forma que surgiriam 

as instabilidades no sistema unipolar que Waltz exercita (1979). Contudo, se o poder 

da ameaça externa for igual ou menor do que as potências, é possível uma nova forma 

de bipolaridade ou de multipolaridade em ataques entre Estados e a ameaça – como 

no velho modelo multipolar europeu que antecedeu à Guerra Fria.  

O que significa que os Estados na perspectiva de Waltz vão querer manter o 

status quo, ou seja, suas posições dentro no sistema. Por isso, o principal passo dos 

internacionalistas e Estados será a busca de informações para compreender quais 

são as capacidades e interesses desse agente externo. A falta de informações sobre 

a origem e as capacidades do agente externo poderá levar os Estados a classificarem-

no como uma ameaça iminente, ainda que possa não deter tanto poder. A insegurança 

moveria o comportamento belicoso dos Estados em busca de sua sobrevivência e 

manutenção do status quo, pois, segundo o pensamento de Tucídides, o medo de não 

sobreviver, o medo de deixar de existir, leva os Estados a iniciarem e se engajarem 

em guerras.  

Sobre regimes e normas internacionais, segundo Waltz, o sistema 

internacional opera sem leis que possam limitar o comportamento dos Estados. Assim 

como aos Estados são aplicadas leis domésticas e não há imposições externas, da 

mesma forma seria para o agente externo. Não há leis que possam limitar o 

comportamento desse ator.  Seguindo o mesmo pensamento, a inaplicabilidade das 

leis ou de uma estrutura que constranja o agente externo, este se torna uma ameaça 

à estrutura, fazendo com que as unidades, os Estados, não possam exigir do agente 

externo conduta responsiva ou em concordância com os tratados e acordos 

internacionais.   

Por fim, diante da perspectiva da cooperação para os realistas, a 

necessidade da sobrevivência do Estado como ator nas relações internacionais e 

ainda mais, a sua própria sobrevivência como um Estado soberano, pode leválo a 

atuar tanto de forma para se defender, quanto de forma para cooperar. Cada Estado 

dentro do sistema internacional é soberano para agir internamente, porém, não tem o 

controle dos demais Estados em âmbito internacional.   
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O Estado convive, portanto, com um a dupla realidade: um a interna, em que 

é soberano e tem a autoridade e a legitimidade de impor decisões e 

diretrizes, e um a outra realidade externa, em que está ausente qualquer 

autoridade que tenha a legitimidade de tomar e impor decisões. Nesta 

segunda realidade, o Estado tem como função principal — para não dizer 

única — a defesa do interesse nacional, isto é, a preservação e a 

permanência do Estado como ator nas relações internacionais. (NOGUEIRA, 

2005, p. 25)  

  

Utilizando a frase de Nogueira (2005, p. 29) “Atores se juntam ao poder ou se 

juntam contra o poder”, é necessário frisar que no ambiente das relações 

internacionais, onde é permeado pela insegurança e a incerteza. Uma alternativa aos 

países é a colaboração entre si, ou, a utilização da cooperação para se manterem 

protegidos na lógica da ajuda pelo autointeresse (cooperar por serem egoístas) e da 

autoajuda (assumir comportamentos de sobrevivência individuais, ainda que para a 

formação de um grupo). Um conceito do realismo sobre a balança de poder evidencia 

que os Estados podem tanto se aliar a quem apresentar maior força quanto se unirem 

contra quem detém maior força, (NOGUEIRA, 2005) afirma que:  

  
Ligado ao conceito de poder encontra-se o conceito de balança/equilíbrio de 

poder. Para os realistas, nas relações internacionais, o poder é central. 

Atores se juntam ao poder ou se juntam contra o poder. Assim, alguns 

Estados julgam que seu interesse seria melhor servido ao se juntarem a uma 

grande potência (ou à grande potência). Ao oposto disso, outros Estados 

julgam que seu interesse nacional é ameaçado pelo poderio de uma grande 

potência (ou da grande potência) e se juntam com outros Estados menos 

poderosos (ou com o principal Estado que compete com a grande potência) 

para tentar equilibrar o poder daquela potência. Tais decisões refletem as 

capacidades de cada Estado ou pelo menos como tais capacidades são 

percebidas por seus dirigentes. De qualquer modo, uma ou outra atitude na 

política externa de um Estado se define por dados exógenos ao poder: o 

interesse nacional. Para os realistas, Estados adotam uma atitude ou outra 

dependendo de seu interesse nacional, e este, como já afirmamos, é algo 

predeterminado. Com isso, fica claro que a balança (ou equilíbrio) de poder 

não significa necessariamente que a distribuição do poder seja equilibrada 

entre os vários Estados; de fato, algumas definições de balança de poder a 

caracterizam em termos de equilíbrio enquanto outras a caracterizam pela 

falta de equilíbrio e a tentativa de estabelece-lo. (NOGUEIRA,2005, p. 28-

29).    
  

  

Nessa perspectiva pode-se esclarecer que os Estados, constatando que o novo 

agente externo corresponde à uma potência, com recursos tecnológicos, militares e 

capacidade de ação, poderão optar pela alternativa da cooperação egoísta caso a 

força extraterrestre seja menor do que a soma das forças terrestres, sendo possível 

classificar das seguintes formas:  
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• Cooperação entre Estados do sistema internacional contra o novo 

agente: Os Estados que se sentirem ameaçados tenderão a atuar sozinhos 

ou  buscar os outros Estados no sentido de reunir forças para reduzir a  

ameaça que o novo agente traz à existência do próprio Estado como também 

do sistema internacional;  

  

• Cooperação dos Estados/sistema internacional com o novo agente: 
Como medida de sobrevivência, os Estados poderão estabelecer relações 
pacíficas com o novo agente visando uma cooperação entre as duas 
civilizações caso a sobrevivência esteja garantida, ainda que se sacrifiquem 
outros agentes do sistema internacional.   

  

Essas duas possibilidades podem ser sustentadas (NOGUEIRA; MESSARI, 

2005, p. 27) na seguinte interpretação teórica:  

  
Apesar da inegável existência da anarquia internacional, existe cooperação 

nas relações internacionais, inclusive e principalmente na área de 

segurança. Usando a teoria dos jogos, Jervis afirma que a apresentação do 

dilema de segurança das relações internacionais em termos do dilema do 

prisioneiro é um a descaracterização do primeiro. Segundo Jervis, o dilema 

do prisioneiro não abre nenhum a oportunidade para a cooperação na área 

de segurança, o que contradiz o fato de que ela existe. Jervis afirma, então, 

que é o jogo do staghunt (ou caça ao veado), já presente em Rousseau, que 

representa melhor as relações internacionais. O jogo do staghunt é o 

seguinte: dois caçadores saem para caçar. Têm duas opções: cooperarem 

juntos e caçar um veado, um grande animal que pode render muito, ou não 

cooperarem juntos e cada um caçar um coelho, um animal menor. Cooperar 

tem um custo e pode ser difícil, mas o ganho pode ser muito maior. Em 

contrapartida, não cooperar reduz o custo, mas também reduz o ganho. 

Consequentemente, tanto a cooperação quanto a ação solitária são 

possíveis e refletem opções particulares, preferências dos atores, assim 

como as circunstâncias nas quais a escolha tem de ser feita. Com a mudança 

do dilema do prisioneiro para o staghunt, Jervis nem ignora a existência do 

dilema de segurança nem afirma que a cooperação é a regra nas relações 

internacionais. Entretanto, permite introduzir um a densidade de análise 

maior e evitar, com isso, que o realismo em particular e a teoria das Relações 

Internacionais em geral se afastem da realidade que se propõem a analisar.    
  

  

 Apesar dos Estados demonstrarem pouco apreço pelos valores morais e pela 

justiça nas relações entre os Estados a perspectiva de cooperação entre eles não é 

totalmente descartada.   

  

  

A perspectiva da ameaça e o construtivismo  
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O construtivismo, assim como o realismo, assume uma perspectiva em que o 

Estado é a única unidade no sistema internacional com a legitimidade do monopólio 

e o uso da violência, ou seja, o Estado tem um papel central nas relações 

internacionais. Contudo, o monopólio da violência não é o único meio de se solucionar 

ou de se reformular os desafios do sistema internacional. De acordo com a 

perspectiva teoria, as mudanças sistêmicas acontecem por meio dos Estados, apesar 

de haver movimentos em que atores não-estatais têm aumentado nas alterações dos 

resultados.  

Utilizando da perspectiva de Alexander Wendt (2008), o construtivismo se atém 

a importância dada ao elemento da identidade como variável fundamental para 

explicar as relações internacionais, bem como das construções sociais das 

instituições, governos, regimes e sistema internacional. Se utilizando da teoria da 

construção coletiva de identidade de Wendt, é possível aplicar à própria ideia do que 

seria extraterrestre para nós humanos. A provável resposta é que a concepção do 

que é extraterrestre já está socialmente construída na sociedade, ou seja, há uma 

ideia do que seria esse extraterrestre, inclusive a concepção de ser inteligente ou não. 

O conceito de extraterrestre sendo ameaça ou não já estaria construído na sociedade 

a partir dos mecanismos de comunicação e interação que a sociedade criou.   

As concepções humanas sobre o que seria os ETs é fruto da construção do 

imaginário humano, levando em conta que não houve comprovadamente pela ciência 

um contato com outros organismos fora da Terra. Já que de forma oficial ninguém 

chegou a ver um ET ou teve alguma interação, significa que todas as concepções que 

temos sobre o que seja um extraterrestre é uma construção social humana a partir do 

mecanismo que dispomos para difundir as informações como cinema, mídia, cultura, 

crenças e lendas.   

A sensação ou o sentimento de que os ETs poderiam ser uma ameaça seria 

então algo já construído: seres civilizados seriam cooperativos ou destrutivos, ou seja, 

binários. Caso fossem cooperativos as relações intersociais entrariam em análise, 

com suas variedades de valores, formas de comunicação, etc. contribuindo com 

trocas de percepções sobre a realidade e, pela primeira vez, a humanidade receberia 

uma concepção de identidade de uma outra civilização – ou seja, teria, pela primeira 

vez, uma identidade de acordo com o construtivismo (é sempre o outro que nos 
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identifica). No entanto, a identidade criada em relação ao extraterrestre pode ser 

modificada, ou mesmo reforçada.  

De acordo com Wendt:   

Dentro dessa lógica, é importante entender que as identidades, positivas e 

negativas, não são estáticas. O processo de relacionamento social é 

contínuo e histórico, o que implica que essas identidades podem ser 

modificadas. (apud SARFATI, 2005, pg. 263).  

  

As produções cinematográficas ou qualquer forma de informação criada acerca 

dos extraterrestres criam um determinado perfil desse ET, um conceito sobre o que é 

e quais seriam os interesses e objetivos deste. Dentro de uma possível ameaça 

gerada pelo agente externo, o construtivismo traria uma percepção de que a relação 

dos Estados com o agente externo é que formaria a concepção sobre o que é o agente 

externo para os Estados como também redefiniria a própria concepção sobre o que 

são os Estados para si mesmos em relação às suas capacidades relativas de força.  

   

[...] as identidades são adquiridas pelo processo de relacionamento entre os 

Estados. Portanto, não poderíamos dizer que um Estado X tem um interesse 

conflitivo em relação ao Estado Y antes de os dois se relacionarem. A 

identidade é base da construção dos interesses e somente passa a existir 

quando ambos começam a se relacionar.  
(SARFATI, 2005, pg. 262).  

  

Se o agente externo for compreendido como uma força externa, ou mais ainda, 

como uma potência externa, podemos ter a concepção de uma força repleta de 

valores, interesses e significados diante de nós – que seríamos o outro, assim como 

um Estado estrangeiro o é no sistema internacional para nós. Pois bem, de acordo 

com a perspectiva de Wend quando se fala sobre a aquisição das identidades pelos 

Estados, podemos aplicar essa concepção de criação ou construção de identidade ao 

agente externo, pois, não podemos dizer que o agente externo tem um interesse 

conflitivo em relação à humanidade ou aos Estados do sistema internacional antes 

deste se relacionar com o nosso sistema. Como o próprio Wendt nos traz, a 

construção da identidade seria a base da construção dos interesses e somente passa 

a existir quando ambos (atores) começam a se relacionar.  
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Como os Estados satisfazem seus interesses depende de como eles se 

definem uns em relação aos outros, o que, por sua vez, é uma função da 

identidade social aos níveis doméstico e sistêmico de análise. A identidade 

social é definida como o conjunto de significados que os atores atribuem a si 

próprios, tomando em perspectiva os outros. (SARFATI, 2005, pg. 261).  

  

Segundo esse raciocínio, os Estados somente compreenderiam qual seria sua 

posição quando iniciarem um relacionamento, quer seja uma tentativa de 

relacionamento, de contato ou comunicação. A partir daí, desta primeira etapa, os 

Estados teriam mais informações de quais são os desejos, objetivos e aspirações do 

agente externo. Sendo assim, haveria tendencialmente, conforme a teoria de Wendt, 

Estados que se identificariam positivamente com os objetivos do agente externo, e 

sendo assim tenderiam a cooperar ou criar mecanismos de cooperação com o agente 

externo, enquanto haveria de outro lado, Estados que se identificariam negativamente 

com as aspirações e motivos do agente externo, e consequentemente tenderiam a 

manter uma relação conflituosa com o mesmo.  

 

Um modo bastante intuitivo de entender esse raciocínio é imaginar que, em nossa 

convivência social, nem somos amigos nem inimigos de todos. Isso quer dizer que, 

no processo de construção de nossa identidade, tendemos a nos aproximar 

daqueles que, de alguma forma, possuem características em comum com cada um 

de nós [...] Ao mesmo tempo, tendemos a nos afastar de pessoas cujas 

características pessoais tendem a se opor à forma como nos vemos (nossa 

identidade). Como você, a priori, poderia gostar de uma pessoa ou odiá-la antes 

de, ao menos, tomar contato com ela? Somente por puro preconceito haveria uma 

identidade negativa determinada a priori. De outra forma, apenas o contato social 

nos indicaria que tipo de relacionamento manteríamos com cada uma das pessoas 

que nos cercam. (SARFATI, 2005, pg. 262).  

  

O pensamento de que o próprio agente externo significa "o outro" que eu não 

conheço. A percepção deste "outro" já é imbuída com uma carga de significado 

determinado. O contato entre os Estados e o agente externo é que poderá indicar que 

tipo de relacionamento seria criado entre as unidades políticas e o agente externo. 

Portanto, para o construtivismo, no processo de contato e relação com o agente 

externo, se houver uma identificação negativa, esta produziria o egoísmo, ou seja, 

uma relação de não cooperação, ao passo que uma identificação positiva revela uma 

identidade coletiva, base para qualquer tipo de cooperação.  

O comportamento cooperativo de uma parte pode ser induzido por outro 

cooperativo de outra parte. Assim, é possível quebrar um ciclo negativo de 

identidade e iniciar um positivo. (SARFATI, 2005, pg. 264).  
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Mas dada necessidade de análise projetiva, é preciso levar em consideração 

que o agente exopolítico possa ser uma ameaça bélica à existência humana ou de 

uma parte dela. A aplicação deste conceito pode ser realizada também sob a hipótese 

dos Estados sentirem-se ameaçados pelo agente externo e sentirem a necessidade 

de cooperarem entre si para lutarem contra essa ameaça. Nesse sentido, é 

necessário haver o mesmo processo de identificação.   

 

Mover-se, de uma lógica de conflito para uma de cooperação, presume que 

os Estados se engajem em um processo de auto-reflexão que vai resultar na 

mudança de sua identidade. O que motivaria os Estados a se engajarem em 

tal comportamento voluntarista? (SARFATI, 2005, pg. 264).  

  

Respondendo a questão levantada na citação anterior, os Estados estariam 

dispostos a cooperarem de acordo com o grau de benefícios que teriam ou por 

situações de defesa e segurança. Nesse caso o contato iria criar um novo valor que 

perpassaria sociedades as levando a acreditar que a sobrevivência exige estratégia 

de confrontamento com a ameaça externa. Mas esse confronto não necessariamente 

seria construído apenas em bases bélicas do poder como os realistas defendem, mas 

em qualquer outra, como a diplomacia ou a submissão.   

Do ponto de vista da segurança, podemos ver que os Estados entram em 

alianças por egoísmo e por razões instrumentais de defesa. Quando a 

ameaça termina, a aliança também se encerra (Segunda Guerra Mundial). 

Por outro lado, a segurança coletiva significa um compromisso multilateral 

mais estável de segurança em relação a uma ameaça não definida. Nesse 

sentido, a identidade coletiva é fundamental para a formação de 

comunidades de segurança.  
(SARFATI, 2005, pg. 264).  

  

Por se tratar de um tema fundamental à todos, os Estados poderiam ter uma 

ação positiva em direção a uma identidade coletiva, como por exemplo, a 

sobrevivência dos Estados e a permanência dos sistema internacional e, finalmente, 

a conscientização (compartilhamento de valores) de que seriamos uma sociedade 

internacional – como a muito já defende a Escola Inglesa. A concepção de que, apesar 

das diferenças seríamos uma única humanidade – definida pela ameaça externa – 

resultariam em escolhas de reação.  
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Nesse sentido a cooperação entre os Estados seria muito mais uma 

consequência de como a ameaça se apresentaria e como esta ameaça interagiria com 

os valores sociais locais. Se como uma ameaça já definida – construída – pelo cinema, 

por exemplo, levaria a práticas dos Estados e suas sociedades às alternativas que 

deram certo nas telas. Caso fosse compreendida como uma ameaça interpretada por 

valores religiosos, poderia levar à submissão de muitas sociedades. Por fim, talvez o 

mais provável seria a fragmentação da humanidade em seus próprios valores e 

crenças que demandaria tempo e informação sobre o outro para que uma cooperação 

unificasse todos em uma só causa.   

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Os procedimentos e teorias utilizar contribuirão para compreender as relações 

internacionais a partir de um ponto de vista recente: a exopolítica. Este trabalho serve 

de auxílio para estabelecermos e/ou compreendermos as relações com outras 

civilizações externas ao planeta Terracomo agentes externos que se inserem em 

nosso sistema internacional. No presente trabalho defende-se que o tema central e a 

pergunta problema aqui explanada não configura pressuposto utópico, pois como já 

foi tratado por Wendt (2008) há uma série de eventos e movimentos que levam a 

pensar na questão extraterrestre, como a criação de regimes espaciais e a exploração 

científica do universo.  

Há ainda uma questão a ser superada quanto ao tema. A desvalorização 

científica que é dada ao tema somada a um desprezo evidente dos Estados em 

falarem sobre o assunto, leva-nos a um erro estrutural e básico, o de não criarmos 

conhecimento sobre tal, a não discutirmos, a não termos o assunto sobre 

extraterrestres, OVNIS e outras implicações derivadas da possibilidade de vida 

inteligente além da terrestre ser objeto de análise e de crítica qualificada. Esse 

condicionamento, como apontaria o construtivismo, pode passar uma sensação de 

que “está tudo sob controle”, como tradicionalmente o sistema internacional de 

Estados defendem – basta lembrar da bipolaridade de Kenneth Waltz.  

Porém, também há um risco para essa lógica, na qual a nossa repulsa em 

minimamente falar sobre o assunto de forma científica e metodológica pode, do ponto 

de vista de nos prepararmos para um eventual encontro ou descoberta de vida 
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inteligente extraterrestre, demonstrar que estamos frágeis e despreparados para tal 

situação como acadêmicos e profissionais da primeira linha de debate sobre 

exopolítica. O que significa que, independentemente de termos evidências empíricas 

que possam embasar um estudo aprofundado sobre o tema extraterrestres, a análise 

sobre as implicações que sua existência trariam para os Estados e sociedades são 

relevantes ao internacionalista por todas as consequências que esta traria para o 

sistema internacional, para o equilíbrio de poder, para o status quo e para nossa 

própria sobrevivência – algo tão tradicional no campo de estudo das Relações 

Internacionais.  
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