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Dar aos bad boys uma hipótese: Realismo, política e a possibilidade de paz

Palavras chave: Paz, Confl itos, Realismo, Político, Relações Internacionais

Grande parte da evolução dos Estudos da Paz e Confl itos (EPC), particularmente na 

Europa, tem assente numa visão profundamente antagónica do Realismo e do seu potencial 

contributo para o estudo de confl itos e criação de possibilidades de paz. Em grande medida, 

o Realismo tornou-se o “outro” no qual os EPC se deveriam defi nir. Esta abordagem tem 

sido mais prejudicial do que benéfi ca para os EPC. Tem sido prejudicial não só em termos 

de compreensão das complexidades e nuances importantes associadas ao Realismo, mas 

também para a forma como a investigação de confl itos tem sido conduzida, centrando-se 

frequentemente em soluções que afastam a importância da política e do poder na forma 

como as sociedades se relacionam entre si. Seguindo uma tendência recente nas Relações 

Internacionais que procura reinterpretar o legado Realista centrando-se nos seus autores 

principais, este artigo visa replicar este movimento de investigação ao nível dos estudos da 

paz e confl itos. Defende-se que ao termos uma compreensão simultaneamente mais estreita 

(limitando o que se considera ser “Realismo”) e mais abrangente (trazendo para o debate 

autores realistas que não provenham necessariamente das relações Internacionais) do Real-

ismo, será possível obter uma nova interpretação do papel do poder e da política no desen-

volvimento e, ainda mais importante, na transformação dos confl itos armados. 

André Barrinha – Professor Assistente Convidado em Relações Internacionais na Universidade 

de Coimbra. É doutorado em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, Canterbury, e 

detentor de uma licenciatura na mesma área pela Universidade de Coimbra, onde concluiu igual-

mente uma pós-graduação em Resolução de Confl itos e Políticas Internacionais. Entre 2004 e 2006 

trabalhou no Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Lisboa. As suas principais áreas 

de interesse em investigação inserem-se no campo dos Estudos de Segurança Crítica, Segurança 

Europeia, Política Externa Turca e Teoria das Relações Internacionais. Entre outras publicações, em 

2008 editou, no contexto da Fundação Friedrich Ebert, o livro Towards a Global Dimension: EU’s 

Confl ict Management in the Neighborhood and Beyond.
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