
ELEMENTOS DE TEORIA GERAL DO ESTADO E 
FORMAÇÃO DO SISTEMA INTERNACIONAL 
 

1. Elementos essenciais do Estado 
Obs.: Importante destacar que os conceitos abaixo 
apresentam pluralidade de significações em diferentes 
arcabouços teóricos. A sequência escolhida abaixo diz 
respeito às necessidades didáticas de entendimento de 
fenômenos específicos ligados ao Estado. 
 Estado: instituição político-jurídica 

Quanto às notas características do Estado Moderno, 
que muitos autores preferem denominar elementos 
essenciais por serem todos indispensáveis para a 
existência do Estado (...). A maioria dos autores indica 
três elementos, embora divirjam quanto a eles. De 

maneira geral, costuma-se mencionar a existência de 
dois elementos materiais, o território e o povo, havendo 
grande variedade de opiniões sobre o terceiro 
elemento, que muitos denominam formal. O mais 

comum é a identificação desse último elemento com o 
poder ou alguma de suas expressões, como autoridade, 
governo ou soberania. 
Para DEL VECCHIO, além do povo e do território o que 

existe é o vínculo jurídico [grifo meu], que seria, na 
realidade, um sistema de vínculos, pelo qual uma 
multidão de pessoas encontra a própria unidade na 

forma do direito. (Dalmo Dallari, Elementos de Teoria 
Geral do Estado) 

 
o Poder: 

 Dimensão interna: juridicidade de 
última instância 

 Dimensão externa: 
reconhecimento dos pares 
Estatais 

A soberania se constitui na supremacia do poder dentro 

da ordem interna e no fato de, perante a ordem 
externa, só encontrar Estados de igual poder. Esta 
situação é a consagração, na ordem interna, do 
princípio da subordinação, com o Estado no ápice da 

pirâmide, e, na ordem internacional, do princípio da 
coordenação. Ter, portanto, a soberania como 
fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do 
nosso território não se admitirá força outra que não a 
dos poderes juridicamente constituídos, não podendo 

qualquer agente estranho à Nação intervir nos seus 
negócios. (Celso R. Bastos, Curso de Direito 
Constitucional) 
Ressalte-se o seguinte fato: Para que um Estado seja 

aceito como ente soberano ele depende de quatro 
elementos essenciais: um território, uma população, um 
governo que exerça poder sobre este território e a 

população e o reconhecimento (como Estado) pelos 

outros Estados-Nações, constituintes da sociedade 
internacional. (Rafael Monti, Conceito de soberania 
sofre divergências constantes) 
 

o Território 
Território-espaço, teoria segundo a qual o território é a 
extensão espacial da soberania do Estado.  
Território-competência, (...) que considera o território o 
âmbito de validade da ordem jurídica do Estado. 

 
o Povo 

O termo povo está entre aqueles que, pelo uso 
indiscriminado e excessivo, acabaram por tornar-se 

equívocos, sendo necessário um grande esforço para, 
antes de tudo, depurá-lo das deformações e, depois 
disso, estabelecer sua noção jurídica. 
(...) 

a simples circunstância de se reunir uma pluralidade de 
homens e submetê-los a uma autoridade comum não 
chegaria a constituir um Estado. Mas, se essa 
pluralidade de pessoas for associada a outros 

elementos num momento jurídico, perfaz uma unidade, 
surgindo o Estado. E cada indivíduo integrante do povo 
participa também da natureza de sujeito, derivando-se 
daí duas situações: a) os indivíduos, enquanto objetos 

do poder do Estado, estão numa relação de 

subordinação e são, portanto, sujeitos de deveres; b) 
enquanto membros do Estado, os indivíduos se acham, 
quanto a ele e aos demais indivíduos, numa relação de 

coordenação, sendo, neste caso, sujeitos de direitos. 
(Dalmo Dallari, Elementos de Teoria Geral do Estado) 
 
1.1. Povo e Nação 

 Nação: conceito histórico-cultural 
Assim, pois, nem o termo nação, que indica uma 

comunidade, nem o seu derivado, nacionalidade, são 

adequados para qualificar uma situação jurídica, 
indicando, tão-só, a pertinência a uma comunidade 
histórico-cultural, não sendo correto o uso da expressão 
nação com o sentido de povo. 
 

1.2. Estado-nação: 
 O termo é de larga utilização na literatura 

especializada. Mas não pode ser confundido com a 

ideia de um grupo histórico-cultural específico em um 
território estatal. Pensar “nação” com aspectos 
próximos e/ou convergentes com “sociedade civil” dá 
adequação ao termo. 

Em cada estado-nação ou estado nacional existe uma 

nação ou uma sociedade civil, um estado, e um 
território. Tanto a nação quanto a sociedade civil são a 
sociedade politicamente organizada, a sociedade 

enquanto agente político dotado de crenças e valores. 

A nação é a sociedade que compartilha um destino 
comum e logra ou tem condições de dotar-se de um 
estado tendo como principais objetivos a segurança ou 
autonomia nacional e o desenvolvimento econômico; já 

a sociedade civil é a sociedade politicamente 
organizada que se motiva principalmente pela garantia 
dos direitos civis e dos direitos sociais. (Bresser Pereira, 
Nação, Estado e Estado-Nação) 

 
2. Abordagens em Ralações Internacionais 
2.1. Realismo 
 As relações internacionais realizam-se num meio 

anárquico. Em virtude da inexistência de um poder 
que se sobreponha aos Estados, eles gozam de total 
independência para satisfazer seu objetivo de 
aumentar seu poder. Em conseqüência disso, a 

guerra é um recurso naturalmente usado por todos. 
 Os Estados são os atores fundamentais das relações 

internacionais. Todos os grupos e instituições que se 
movem no meio internacional, por mais poderosos e 

influentes que possam parecer, são, de alguma 
maneira, dependentes do poder de algum Estado. 

 Os Estados são atores unitários e racionais. Eles se 

movem num meio específico, o meio internacional, 
que não se confunde com o meio político interno. Os 

chefes de Estado tomam decisões e determinam o 
comportamento de seu Estado no meio internacional 
de acordo com os interesses que lhes são próprios e 

com as oportunidades que se lhes oferecem para 
realizá-los. 

 Os Estados só conseguem manter a paz mediante o 

equilíbrio de poder. Como todos os Estados 
ambicionam aumentar seu poder para garantir sua 
segurança, a única maneira de os demais Estados se 
prevenirem contra a perda de poder relativo é por 

meio de alianças. (Silva & Gonçalves, Dicionário de 
Relações Internacionais) 

 
2.2. Liberalismo e Pluralismo 
O liberalismo internacional (Ll) centra-se no 

argumento de que a moralidade, o direito internacional 
e as organizações internacionais representam os 
alicerces para as relações entre Estados soberanos. 

(Silva & Gonçalves, Dicionário de Relações 

Internacionais) 
Entre os conceitos-chave do pluralismo salientam-se: 
o Estado já não ser o único actor do sistema 
internacional, uma vez que existem outros actores 

igualmente importantes; o Estado não ser um actor 
unitário uma vez que é composto por diferentes grupos 
de interesse, burocracias, etc.; o Estado não ser um 

actor racional; estando sujeito a influências exteriores 



que condicionam e moldam as suas acções; e a agenda 
dos assuntos internacionais ter sido alargada. 
(Fernando de Sousa, Dicionário de Relações 

Internacionais) 
 
3. Sistema Internacional 
Stanley Hoffmann (1991) define sistema internacional 

como “um padrão de relações entre as unidades 
básicas da política mundial, caracterizado pelo alcance 

dos objetivos perseguidos por essas unidades e pelas 
tarefas efetuadas entre elas, assim como pelos meios 

empregados para lograr essas metas e efetuar essas 
tarefas. Esse padrão está em grande medida 
determinado pela estrutura do  mundo, pela natureza 
das forças que operam através ou dentro das unidades 

principais e por capacidades, padrões de poder e 
culturas políticas dessas unidades”. (Silva & Gonçalves, 
Dicionário de Relações Internacionais) 
 
4. Ordem Mundial 

Na perspectiva empírica ou hierárquica, que tem por 
base a teoria realista, a ordem internacional significa a 
distribuição de poder que num determinado tempo e 
espaço compõem a estrutura do sistema internacional. 

Neste sentido, existe uma ordem internacional que 
reflecte a hierarquia de poder dos diferentes pólos de 

poder do sistema internacional, nomeadamente, dos 
Estados mais poderosos que ao longo da história se vai 

modificando. Assim, podemos falar de uma ordem pós-
Primeira Guerra Mundial, ou de uma ordem pós-
Segunda Guerra Mundial, ou de uma ordem 
tendencialmente bipolar como foi a da guerra fria. 

Neste sentido, podemos afirmar que a velha ordem 
bipolar da guerra fria acabou e que estamos, 
presentemente, numa nova ordem internacional pós-
guerra fria. 
Na perspectiva normativa, que tem por base as teorias 

liberais pluralistas, a ordem internacional significa a 
possibilidade de uma melhor e mais organizada ordem 
internacional. Aqui, a ordem internacional relaciona-se 
com a justiça, com a regulação internacional através do 

Direito Internacional e, fundamentalmente, com a 
assunção da validade e universalidade dos valores da 
democracia e dos direitos humanos. Neste sentido, 
actualmente, estaríamos em condições de instaurar 

uma nova ordem internacional mais justa e mais 
regulada com base numa governabilidade democrática 
mundial. (Fernando de Sousa, Dicionário de Relações 
Internacionais) 
 

5. Formação da ONU 
A hipótese de Ryan vai recortar cada momento 

específico, mostrando como cada um dos três 
(Congresso de Viena, Conferências de Haia e a Liga das 

Nações) auxiliou no aprimoramento da experiência 
onusiana, tendo como centro decisório basilar o 
Conselho de Segurança. (Thales Cavalcanti de Castro, 
O Jogo do Poder Internacional) 

 
6. Ordem da Guerra Fria 
 Bipolariadade 

o EUA: capitalismo 

o URSS: socialismo 
 Corrida Armamentista 

o Garantia de Destruição Mútua 

 Guerra por outros meios 
o Propaganda político-ideológica 
o Tensões e conflitos nas periferias 

 

6.1. Três Mundos 

 Primeiro Mundo: capitalista alinhado aos EUA 
 Segundo Mundo: socialistas alinhados à URSS 

 Terceiro Mundo: não-alinhados 
Politicamente, o movimento terceiromundista tem 
raízes na conferência de Bandung (1955) com iniciativa 

de outra forma de organização dos países. Ao invés da 
oposição Oeste-Leste (capitalismo-socialismo), uma 
divisão Norte-Sul (Norte rico que historicamente explora 

as colônias e países de Sul) 

 
6.2. Crise da Ordem da Guerra Fria 
 Anos 1980-90: Crise de fim da URSS 

 
7. Ordem Pós-Guerra Fria 
Analisando a inserção internacional do país [EUA] após 

o fim da Guerra Fria, Huntington identifica três etapas: 
1ª) um breve momento unipolar, tipificado na ação 
unilateral na Guerra do Golfo; 2ª) um sistema 

unimultipolar em andamento, que prepara a transição 

para a terceira etapa; 3ª) etapa multipolar. (Ayerbe) 
 
7.1.: Da Tríade às iniciativas hegemônicas dos 
EUA 
 Evidência no imediato fim da Guerra Fria de três 

polos de poder que refletiam a competitividade entre 
as potências dentro do sistema internacional 
capitalista durante a Guerra Fria: EUA, integração 

europeia (já no formato de UE) e Japão.  
 Iniciativas dos EUA como potência hegemônica nos 

anos 1990 e início dos anos 2000 
o Uso da superioridade militar 

o Recursos e necessidades da maior potência 
econômica 

o Uso de propaganda política massiva e 
sistematizada 

o Dois episódios importantes: 
 Guerra do Golfo – 1991 
 Guerra da Iugoslávia – 1999  

o As pretensões hegemônicas dos EUA 

levaram o país (e as demais potências 
mundiais) a crescentes gastos no setor 
militar. 

 
7.2. Falência da hegemonia americana e o 

mundo multipolar 
Anos 2000: 
 Crise dos EUA – crise econômica mundial 

 Resistências efetivas às demandas dos EUA nas 
periferias por agentes estatais ou não-estatais 

o Estatais: Irã e Coreia do Norte 
o Não-Estatais: terrorismo, crime organizado 

 Formação ou reforço de novos alinhamentos de 
países: 

o G4 

o G20 comercial 
o G20 financeiro 
o Blocos comerciais 

 
8. Novos alinhamentos 

 G20 financeiro: 
o G7 + 12 grandes economias + UE  

 G20 comercial 

o Formado no contexto da rodada Doha da 
OMC para reforçar a posição dos países do 
Sul nas negociações comerciais 

 Novas potências mundiais e reforço de antigas 

potências 
o China, Rússia, Índia 


