
Reflexões acerca da ONU e do 
CS-ONU

Entendimento do Sistema 
Internacional



Abordagens – Realismo

ESTADO DE 
NATUREZA

CONTRATO 
SOCIAL

ESTADO 
POLÍTICO

Homens:

•Iguais entre si

•Guerra de todos contra todos

ASSIM:
ESTADO DE 
NATUREZA

PAÍSES NO SI

Sistema anárquico westfaliano

Paz de Westfália



Sistema Internacional: Realismo
•Estados: objeto de estudos das relações internacionais;

•Os Estados buscam o poder nas relações internacionais;

•Capacitação militar e segurança nacional;

•A estabilidade de forças entre os Estados se dá com o 
equilíbrio de poder no sistema internacional;

•As Organizações Internacionais: não conseguem oferecer 
proteção irrestrita aos Estados por não possuírem poder 
supranacional sobre os mesmos.

•Caráter ôntico: entendimento objetivo das condições dos 
Estados, suas limitações e demandas



Equilíbrio de Poder
No sentido de teoria do sistema internacional, equilíbrio 
de poder consiste num padrão de relacionamento 
adotado por um conjunto de Estados, para inibir 
qualquer pretensão hegemônica da parte de um deles 
e, assim, obter a manutenção do status quo e da paz. 
(Silva e Gonçalves)

Guerra Fria: 
equilíbrio de poder: 
EUA x URSS



Abordagens – Liberalismo

•Atividade comercial internacional

•Sociedades democráticas
Repúdio às ações 
violentas entre países

Sistema internacional regional: União Europeia



Sistema Internacional: 
Liberalismo

•Homens: perfectibilidade;

•Estados: sujeitos ao Direito Internacional;

•As Organizações Internacionais: forma mais adequada de 
buscar a paz e a cooperação entre os Estados.

•Caráter deôntico (dever-ser);

•Falhas do sistema: externas: os Estados desobedecem as 
normas do Direito Internacional.
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Formação da ONU



Congresso de Viena (1815) e 
a Ordem do século XIX

• Congresso de Viena
– Formação de instâncias 

de consulta de alto 
nível entre as potências 
europeias

• Estatocentrismo

– Busca da manutenção 
do status quo

– Falência: unificação da 
Alemanha e da Itália

• CS-ONU
– Visão teleológica 

realista de 
manutenção do 
equilíbrio de poder 
entre as potências 
mundiais

• P-5
• P-3
• EUA

Guerra Fria

Pós 11/9

Solução de Yalta: ação das potências vencedoras

•Poder de veto



Conferências de Haia (1899 e 
1907)

• Pressão Russa pelo 
desarmamento 
europeu
– Explicitação de 

princípios idealistas-
liberais

– Demandas implícitas 
realistas: 
desatualização das 
forças militares 
russas

• ONU e CS-ONU
– Fundação segundo o 

idealismo do ILI
– Veiculação prática do 

realismo entre as 
potências segundo 
um discurso idealista

Percepção errada das massas 
de inoperância da ONU



Liga das Nações (1919-46)
• Características 

legadas à ONU
– Assembleia Geral
– Secretariado
– Conselho de 

Segurança

• Fatores de Fracasso 
da Liga: 
aprendizagem para 
ONU
– “Neutralidade”

• Sede em Genebra

– Decisões do CS por 
unanimidade

• Isonomia do “veto”

ONU:

•Sede em Nova Iorque

•CS: poder de veto do P5 
(não para o E6 ou E10)
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Teleologia



A missão precípua do CSNU não é, necessariamente, 
manter a paz e a segurança internacionais, como consta, 
idealmente, na Carta da ONU fundada em princípios 
isonômico-legalistas com leve teor de utopia racionalista. 
Sua finalidade essencial é preservar os pilares da ordem 
mundial com modificações estruturais resultantes na 
unipolaridade após a extinção da URSS em 1991, 
salvaguardando o status quo. Com isso, enfatiza-se que 
o objetivo do CSNU é evitar novos questionamentos 
bélicos sistêmicos da ordem mundial vigente por meio de 
um processo deliberativo de conservação consensual do 
poder, da autoridade e dos interesses no plano da 
hegemonia unicêntrica. (THALES CASTRO)



Uma manifestação da ONU – 
TNP (1968)

• Limitações às armas nucleares:
– Manutenção da paz e segurança internacional 

contra o uso e difusão de armas nucleares
– Esforços para redução dos arsenais das potências 

nucleares
– Proibição de comércio de material bélico nuclear 

ou tecnologias relacionadas
– Proibição e fiscalização para não difusão de armas 

junto a outros países
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