
Formação do sistema 
interestatal

Introdução

• Expansão territorial 
da sociedade
– Necessidades

• Políticas
• Econômicas...

• Exemplo:
– Fronteiras

• Antigas
– Área de rarefação 

do poder

• Modernas
– Limite de um poder 

estatal frente a 
outro

Contatos entre diferentes 
povos

Visões contrárias

• Sistema westfaliano 
ou
– Anárquico
– Hobbesiano
– Teoria Realista

• Soberania Absoluta

• Carta de fundação 
da ONU
– Valores manifestos 

em obrigações 
supraestatais

• Soberania Relativa

Sistema Anárquico

• Base:
– Soberania
– Autodeterminação 

dos povos

• Problemas
– Estados: fortes x 

fracos

– Povos com ou sem 
direito a um território

Ilegitimidade da violação do 
território por forças externas

Carta da ONU

• Noção de Direitos 
Humanos
– Valor superior ao 

poder estatal
– Validação: Tribunal 

de Nuremberg

• Problemas:
– Adequação: Direitos 

Humanos x 
Relativismo Cultural

– Manipulação pelas 
potências mundiais 
das instâncias da 
ONU

Ordens Mundiais



Introdução - conceitos

• Soberania: poder irresistível
• Hegemonia: poder mediado pelo 

consentimento; dotado de força de última 
instância

• Ordem Mundial: relação de força entre os 
Estados

• Equilíbrio de Poder: reconhecimento dos 
limites de uma potência frente a outra

Ordem Mundial

• Resultado da 
expansão 
contraditória do 
capital

Ordem Imperialista

• Séc. XIX – déc. 1930

• Potências: desempenho econômico

– Países europeus
– EUA
– Japão

CENTRO

Ordem Imperialista

• Centro
– Poder

• Econômico
• Militar
• Ideológico

– Legitimação do poder
– Ideais nacionalistas

Ordem Imperialista

Tomai o fardo do Homem Branco 
Envia teus melhores filhos
Vão, condenem seus filhos ao exílio
Para servirem aos seus cativos;
Para esperar, com arreios
Com agitadores e selváticos
Seus cativos, servos obstinados, 
Metade demônio, metade criança. 

(...)

(...)

Tomai o fardo do Homem Branco -
As guerras selvagens pela paz -
Encha a boca dos Famintos, 
E proclama, das doenças, o cessar;
E quando seu objetivo estiver perto 
(O fim que todos procuram)
Olha a indolência e loucura pagã 
Levando sua esperança ao chão. 

(...)

O Fardo do Homem Branco
Rudyard Kpling 

Ordem Imperialista


