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2. RESUMO 

O propósito deste projeto é examinar o papel das instituições internacionais no 

mundo pós-guerra fria, concentrando-se na análise de um dos órgãos centrais das 

Nações Unidas: o Conselho de Segurança (CSNU). O projeto pretende utilizar o 

Conselho de Segurança como um estudo de caso que possibilitará a discussão teórica 

a respeito da eficácia das instituições internacionais em diferentes áreas da atual 

agenda internacional. Tal discussão mostra-se relevante no contexto contemporâneo 

caracterizado pela perda relativa de poder dos Estados nacionais e, ao mesmo tempo, 

pela necessidade de cooperação interestatal em temas cujo tratamento exige soluções 

comuns. São exemplos desses temas o meio ambiente, os impactos das migrações 

internacionais e os problemas relacionados ao comércio e à liberdade de circulação de 

capitais especulativos. O pano de fundo do projeto é uma discussão teórica sobre a 

eficácia das instituições internacionais, em especial no que tange ao tema mais 

sensível da agenda internacional: as questões de segurança. Por essa razão, será 

fundamental o contraste entre posições teóricas distintas sobre o papel da 

cooperação, dos regimes e das instituições internacionais no pós-guerra fria. Será 

possível examinar quais são os limites das instituições internacionais no âmbito da 

Política Internacional, dentro de uma perspectiva teórica e, ao mesmo tempo, prática. 

A escolha do Conselho de Segurança como estudo de caso é proposital. Sua análise 

permitirá discutir, do ponto de vista teórico, as possibilidades de se estabelecer 

regimes e instituições políticas internacionais dentro de um tema que envolve a 

sobrevivência dos Estados.  

Em termos formais, este projeto está vinculado à linha de pesquisa em 

Organizações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 

UFPR e ao Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais (NEPRI) da UFPR, 

registrado no CNPq.  

 
                                                 
1 Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e coordenador do Núcleo de 
Pesquisa em Relações Internacionais da UFPR.  
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do projeto é examinar o papel das instituições internacionais 

no mundo pós-guerra fria a partir do estudo de caso do Conselho de Segurança da 

ONU. Dentro dessa análise será fundamental:  

a) examinar o debate existente na literatura de teoria das relações 

internacionais a respeito do papel das instituições internacionais. Em outras 

palavras, serão examinados os argumentos dos que sustentam a efetividade 

das instituições e dos que observam com ceticismo e descrença o papel 

exercido por elas na política internacional contemporânea;  

b) sistematizar a literatura que estuda o papel das instituições internacionais em 

geral e, em particular, a formação de instituições e regimes internacionais de 

segurança;  

c) recuperar as discussões em curso a respeito da possível reforma da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e, por conseqüência, dos principais 

órgãos da ONU, em especial o Conselho de Segurança;  

d) examinar o conteúdo das resoluções do Conselho de Segurança no período 

de 1990 aos dias atuais e sua capacidade de estabelecer limites ou diretrizes 

às condutas dos Estados;  

e) levantar a situação atual de regimes internacionais na área de segurança, 

em particular, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e avaliar, 

segundo critérios fornecidos pela literatura especializada, a eficácia desses 

regimes.  

 

4. INTRODUÇÃO OU EVIDÊNCIAS DE INTERESSE (JUSTIFICATIVAS): 

O problema da pesquisa pode ser formulado como segue: quais são os limites 

impostos à efetividade dos regimes e das instituições internacionais na área de 

segurança no contexto pós-guerra fria? Para fundamentar essa questão, o projeto 

parte das considerações de Robert Jervis a respeito da necessidade de se examinar 

as condições específicas para o estabelecimento de regimes de segurança (cf. 1983, 

p. 176-178). Trata-se de uma área na qual as violações dos regimes reforçam o medo 

que caracteriza as relações entre os países no cenário internacional. Os Estados 

reconhecem a existência de outras ameaças potenciais à sua segurança 

representadas, por exemplo, pelos problemas da interdependência econômica. No 
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entanto, não abandonam os seus instrumentos tradicionais de defesa e mantêm níveis 

elevados de competitividade na arena militar. Por essa razão, o medo ainda é uma 

característica perene das relações interestatais, resultante da anarquia do sistema 

internacional, isto é, da ausência de um poder constituído acima dos Estados e capaz 

de disciplinar suas condutas. Num cenário onde impera o medo, as violações dos 

regimes, como aponta Jervis, são sentidas com mais intensidade do que em outras 

áreas das relações internacionais. Essa é uma das razões que explica as dificuldades 

de se estabelecer regimes de segurança. Ela pode explicar, também, os motivos pelos 

quais uma possível reforma do Conselho de Segurança, no âmbito de uma reforma 

mais ampla das Nações Unidas, mostra-se inviável no curto e no médio prazo.  

A hipótese sustentada nesse projeto aponta para a existência de limites 

significativos para o estabelecimento de regimes de segurança no atual cenário 

internacional. A existência desses limites aparece na complexa discussão a respeito 

da reforma do Conselho de Segurança cuja estrutura de poder está cada vez mais 

sujeita às pressões de Estados, como a Alemanha, o Japão, o Brasil e a Índia, que 

demandam mais poder no interior do CSUN. Atender a demanda desses Estados pode 

enfraquecer o Conselho de Segurança ou gerar o seu esvaziamento, como sustentam 

os defensores da manutenção da atual distribuição de poder estabelecida no final da 

Segunda Guerra Mundial2. Por outro lado, a adesão de novos países com assento 

permanente, mantendo ou não o poder de veto, pode tornar o Conselho mais 

representativo da nova configuração de poder no mundo pós-guerra fria. Japão e 

Alemanha, por exemplo, estão entre as principais economias do mundo, mas não 

exercem poder similar no Conselho ao dos franceses e ingleses, seus parceiros na 

União Européia. Distorções dessa natureza revelam o anacronismo da atual 

distribuição de poder dentro do CSUN. Porém, reformá-lo implica discutir a 

manutenção, a extensão ou a supressão do poder de veto que diferencia os cinco 

países dos demais. Ao mesmo tempo, o poder de veto impõe uma hierarquia entre os 

Estados que contraria os próprios preceitos da Carta das Nações Unidas, que sustenta 

a necessidade de igualdade entre os países que integram a ONU. E contraria, enfim, a 

própria assimetria econômica e política existente entre os cinco membros 

permanentes.  

                                                 
2 Atualmente, cinco países possuem assento permanente no CSUN e o poder de veto a 
quaisquer resoluções estabelecidas no interior do Conselho: Estados Unidos, Rússia, França, 
Reino Unido e República Popular da China.  
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É evidente que os Estados Unidos e outros importantes atores estatais 

sustentam a necessidade de se discutir formas de evitar a proliferação de armas 

nucleares. Esse tema específico da área de segurança consegue reunir mais 

disposição daqueles Estados que dominam a capacidade de fabricação dessas armas. 

O apoio dos Estados Unidos é fundamental para possíveis avanços na redefinição do 

Tratado de Não-Proliferação e na adoção de um regime específico que limitaria 

condutas de Estados que desejam integrar o Clube Atômico (formado pelos países 

que possuem estoques de armamentos nucleares e dominam a tecnologia para a sua 

fabricação). Para as principais potências nucleares da atualidade, é necessário manter 

a fabricação desses armamentos sob controle, em especial num mundo marcado por 

incertezas sobre as reais motivações de atores importantes, como o Irã, que realizam 

investimentos significativos cujo propósito parecer ser integrar o seleto Clube Atômico. 

Mas esses mesmos Estados estariam dispostos a estabelecer avanços similares em 

outros temas sensíveis da agenda de segurança? Em temas que envolvem sua 

proteção frente às ameaças externas, estariam os Estados dispostos a conferir 

legitimidade às decisões emanadas de instituições políticas internacionais capazes, 

com a sua aquiescência, de limitar sua conduta?  

Em linhas gerais, se o propósito é discutir a eficácia das instituições, considero 

pertinente inserir tal discussão no âmbito das questões de segurança. Como mostrarei 

no referencial teórico do projeto mais adiante, Oran Young (2000) sustenta a eficácia 

das instituições tomando como referência o que ele denominou de casos difíceis. Seu 

artigo é relevante ao listar algumas condições essenciais para a eficácia das 

instituições e dos regimes internacionais. Porém, os casos mencionados pelo autor, a 

título de exemplo, envolveram temas ambientais e econômicos. A interdependência 

que caracteriza a política internacional contemporânea, em certa medida, exige que os 

Estados busquem estabelecer cooperação em temas que os afetam inexoravelmente. 

As questões de meio ambiente, por exemplo, exigem soluções baseadas no concerto 

e na cooperação dos Estados. Não é possível supor que os principais países 

emissores de gás carbônico e de clorofluorcarbono na atmosfera estejam de fora de 

uma conferência que procure estabelecer limites a essas emissões. A eficácia dos 

debates travados no interior dessa conferência seria nula se houvesse a ausência dos 

principais países emissores, que deverão assumir compromissos comuns para 

disciplinar suas condutas e, com isso, evitar os danos à camada de ozônio e o 
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aumento da temperatura do planeta. Por essa razão, os casos difíceis mencionados 

por Young não me parecem suficientes para sustentar a eficácia das instituições e dos 

regimes internacionais. Como mostrou Robert Jervis (1983), quando falamos na 

formação de regimes internacionais devemos levar em consideração as diferenças 

entre a área de segurança e as demais áreas da agenda internacional. Por essa 

razão, torna-se relevante qualquer abordagem que procure aprofundar a análise a 

respeito da formação de regimes de segurança. 

 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dentro das principais teorias das relações internacionais, um debate importante 

diz respeito ao papel das instituições internacionais. Realistas e liberais concordam 

que impera na política internacional uma característica importante: a anarquia. Em 

outras palavras, a ausência de um poder constituído colocado acima dos Estados. As 

duas perspectivas também estabelecem analogias entre o estado de natureza como é 

descrito pelos contratualistas e as relações entre os Estados. No entanto, enquanto a 

perspectiva realista fundamenta-se em Thomas Hobbes, a perspectiva liberal adota 

John Locke como uma de suas referências essenciais. Hobbes e Locke divergiram, no 

século XVII, a respeito de como seria o estado de natureza. Hobbes afirmou que 

nesse estado o conflito seria a tônica das relações entre os homens, marcadas pela 

desconfiança e pela competição. A ausência de um soberano no estado de natureza, 

segundo Hobbes, colocaria os homens em constante estado de medo, devido à 

impossibilidade de prever o comportamento recíproco. Dessa forma, a guerra se 

disseminaria e conduziria os homens ao estabelecimento do pacto com o propósito de 

preservar a própria vida. A política internacional, pensada a partir de uma perspectiva 

realista, considera que o conflito (real ou potencial) é uma característica perene nas 

relações entre os Estados. São relações também marcadas pela desconfiança, pelo 

medo e pela competição tal como Hobbes caracterizou o estado de natureza.  

Em John Locke, ao contrário, os homens seriam capazes de conviver, mesmo 

na ausência de um soberano comum. O estado de natureza seria caracterizado por 

uma relativa paz entre eles. Locke acreditava na possibilidade dos indivíduos 

estabelecerem contratos e desenvolverem laços no estado de natureza. A perspectiva 

liberal, inspirada em Locke e I. Kant, enxerga a existência de uma sociedade global 

que funciona lado a lado com os Estados e estabelece parte do contexto para eles. Os 



 
  
 

6 
 

6	
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	PARANÁ	
DEPARTAMENTO	DE	CIÊNCIAS	SOCIAIS	
NEPRI	–	NÚCLEO	DE	PESQUISA	EM	RELAÇÕES	INTERNACIONAIS	

liberais sustentam que problemas e valores transnacionais gerarão novas lealdades 

não territoriais que afetarão o atual sistema de Estados. Com o tempo, o mundo 

superará a anarquia do sistema de Estados soberanos (conferir NYE Jr., 2002, p. 5).  

Se as duas perspectivas concordam sobre a anarquia existente no sistema 

internacional, divergem, fundamentalmente, a respeito do papel das instituições 

internacionais. Stephen Krasner (1983) caracterizou esse debate ao tratar dos regimes 

internacionais num artigo publicado na International Organization, em 1982. Antes de 

apresentá-lo, é essencial fazer uma rápida digressão para explicar o que seriam os 

regimes internacionais e qual a sua relevância para a análise da política internacional 

contemporânea.  

Para Krasner, regimes podem ser definidos como conjuntos de princípios 

implícitos ou explícitos, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão em 

torno dos quais as expectativas dos atores convergem em uma determinada área das 

relações internacionais. As normas são padrões de comportamento definidos quanto a 

direitos e obrigações. As regras são prescrições específicas que norteiam a ação 

estatais. Os procedimentos de tomada de decisão informam as práticas para a 

execução e a implementação da escolha coletiva (KRASNER, 1983, p.2). 

Esclarecendo essa definição, Alcides Costa Vaz afirma que “os regimes podem ser 

formais, quando instituídos sob a forma de acordos, tratados ou organização 

internacional, ou informais, quando a cooperação prescinde de um arcabouço 

institucional, ainda que amparada em algum instrumento jurídico, como é o caso do 

regime de não-proliferação nuclear consubstanciado no Tratado de Não-Proliferação 

Nuclear (TNP)” (VAZ, 2002, p. 35). Haas (citado em KRASNER, 1983) argumenta que 

um regime abrange um conjunto mutuamente coerente de procedimentos, regras e 

normas. Hedley Bull refere-se à importância de regras e instituições na sociedade 

internacional na qual as regras se referem a princípios imperativos gerais que 

necessitam ou autorizam classes prescritas de pessoas ou grupos para comportar-se 

de modos determinados. Robert Keohane observa que é necessário distinguir regimes 

de acordos. O objetivo dos regimes é facilitar acordos. Robert Jervis afirma que o 

conceito de regimes contém não apenas normas e expectativas que facilitam a 

cooperação, mas uma forma de cooperação (cf. KRASNER, 1983).  
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Robert Keohane e Joseph Nye (1989), nos anos 1970, interpretaram a política 

mundial a partir do conceito de interdependência. Segundo eles, é necessário indagar 

quais seriam as características da política mundial sob as condições de 

interdependência. As relações de interdependência ocorrem dentro de (e podem ser 

afetadas por) rede de regras, normas e procedimentos que regulam os 

comportamentos dos atores e controlam seus efeitos. Eles se referem a um conjunto 

de acordos intergovernamentais que afetam as relações de interdependência, 

conhecidos como regimes internacionais. Os regimes são fundamentais para se 

entender o poder e a interdependência, pois interessam aos autores entender como e 

porque tais regimes se modificam. Eles reconhecem que normas e procedimentos não 

são tão completos e tão obrigatórios como nos sistemas políticos internos. As 

instituições também não são poderosas e autônomas como nos sistemas internos.  

 

A debilidade das organizações internacionais e os problemas de 
obrigatoriedade do direito internacional às vezes despistam os 
observadores e os levam a pensar que os regimes internacionais são 
insignificantes e que podem ser ignorados por completo. Porém, ainda que 
a integração global seja frágil, os regimes internacionais têm importantes 
efeitos sobre as relações de interdependência que envolvem alguns 
poucos ou muitos países em um problema específico (KEOHANE e NYE, 
1989, p. 19-20; tradução minha).  

 

Os autores mencionam que, desde a Segunda Guerra Mundial, foram 

desenvolvidos conjuntos de normas e procedimentos para orientar os Estados e os 

atores transnacionais em meio a uma variedade de campos que incluem “a ajuda a 

países menos desenvolvidos, proteção do meio ambiente, conservação da riqueza 

ictícola, política alimentícia internacional, coordenação meteorológica internacional, 

política monetária internacional, regulação das corporações multinacionais, política de 

navegação internacional, política de telecomunicações internacionais e comércio 

internacional” (idem, p. 20). Em alguns casos, esses regimes têm sido amplos, em 

outros, informais e parciais. A eficácia dos regimes varia de acordo com as áreas de 

conflito e em função do tempo. Em grupos de países, como a União Européia, os 

Estados têm desenvolvido regimes que afetam diversos aspectos de suas relações 

nacionais. (cf. ibidem; tradução minha).  
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Definido o que são os regimes, podemos agora entrar no importante debate, 

apresentado em linhas gerais, por Krasner. O debate gira em torno da importância dos 

regimes. Ele sustenta que os regimes não surgem do nada ou são epifenômenos. 

Uma vez estabelecidos, eles realmente afetam o comportamento dos atores e seus 

resultados. Sobre o debate acima mencionado, Krasner apresenta três posições 

distintas: (i) a que considera que regimes não são efetivos; (ii) a daqueles que 

consideram os regimes fundamentais; e (iii) a posição intermediária de Robert 

Keohane e outros autores que consideram que os regimes são importantes e não 

podem ser desprezados mesmo no cenário internacional traçado pelos realistas.  

A primeira posição é representada por Susan Strange e se enquadra na 

perspectiva realista. Ela afirma que os regimes não importam, pois os atores são auto-

interessados e racionais. Os atores podem ser indivíduos, firmas, grupos, classes e 

Estados. Eles operam em um sistema ou ambiente que é definido pelos próprios 

interesses dos atores, seu poder específico e sua interação.  

A segunda posição, representada por Oran Young, vê regimes como um 

fenômeno inerente aos sistemas políticos. Essa perspectiva questiona a tese do 

realismo de que os Estados visariam a segurança e a sobrevivência como únicos 

objetivos e sustenta que os regimes são eficazes na medida em que conseguem 

disciplinar o comportamento dos Estados em áreas específicas da política 

internacional.  

A terceira posição, de Keohane e de Stein, entende que, num mundo de 

Estados soberanos, a função básica dos regimes deve ser coordenar o 

comportamento estatal para realizar os resultados desejados em determinadas 

questões. Essa coordenação, por sua vez, pode ser atraente em diversas 

circunstâncias, tais como as que aparecem quando os atores não conseguem realizar 

resultados desejados baseados em cálculos individuais. Robert Jervis alerta, porém, 

que os regimes podem não ser relevantes em situações de soma zero, isto é, 

naquelas situações nas quais os Estados estão motivados pela busca de poder (cf. 

KRASNER, 1983).  

Segundo Krasner, a maior parte dos autores assumiria essa posição 

intermediária. Eles aceitam as premissas dos realistas que afirmam que o sistema 

internacional é formado por Estados funcionalmente simétricos que maximizam o seu 

poder num ambiente anárquico. Porém, afirmam que, em certas condições nas quais 
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ocorre o fracasso da ação individual para realizar um ótimo de Pareto, os regimes 

internacionais podem ter um impacto significativo até mesmo num mundo anárquico. 

Essa perspectiva informa as análises de Robert Keohane, Arthur Stein, Robert Jervis, 

John Ruggie, Charles Lipson e Benjamin Cohen.  

Para Krasner, os argumentos de Jervis, Keohane e Stein não impossibilitam a 

análise dos regimes partindo de uma perspectiva realista. Em resumo, diz Krasner, os 

argumentos convencionais (realistas) não levam os regimes a sério. Se houver 

modificações nas variáveis básicas (poder e interesse), os regimes também se 

modificarão. Tomados isoladamente, os regimes não têm nenhum impacto no 

comportamento. Na perspectiva de autores como Oran Young, no entanto, os regimes 

são aceitos como parte fundamental de toda interação humana padronizada, incluindo 

o comportamento no sistema internacional.  

Oran Young (2000) questiona se compensa estudar as instituições 

internacionais ou os regimes internacionais. A resposta a essa indagação, segundo 

ele, dependerá das conclusões a respeito do papel das instituições internacionais na 

determinação do comportamento dos membros da sociedade internacional, assim 

como da conduta coletiva resultante dos processos interativos no nível internacional. 

Young acredita que as instituições internacionais são forças motoras fundamentais, 

pois é possível explicar ou prever variações na conduta individual e coletiva em termos 

de funcionamento dos arranjos institucionais. E, nesse sentido, Young discorda dos 

realistas e de alguns neo-realistas que afirmam que as instituições internacionais são 

meros epifenômenos, no sentido de que os atores poderosos podem não apenas 

ignorá-las quando discordam delas, mas também reestruturar livremente os arranjos 

internacionais. Young esclarece que examinará, no seu artigo, o papel das instituições 

como determinantes da conduta na sociedade internacional.  

Para avaliar a efetividade das instituições, é necessário definir o que significa a 

efetividade. Para Young uma instituição é efetiva “na medida em que seu 

funcionamento obriga os atores a se conduzirem de modo diferente daquele como se 

comportariam caso a instituição não existisse, ou em seu lugar existisse um diferente 

arranjo institucional” (YOUNG, 2000, p. 221; grifo meu). Ele observa, no entanto, que 

os Estados, principais membros da sociedade internacional, são entidades coletivas. 

Dessa forma, avaliar a efetividade das instituições internacionais dependerá da 

análise: (i) da conduta estatal não só reagindo às decisões tomadas em seu nome 
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pelas instituições internacionais como na implementação de regimes; (ii)  de que modo 

os demais atores sob sua jurisdição (empresas, organizações-não governamentais e 

até mesmo indivíduos) respeitem as exigências institucionais (Conferir YOUNG, 2000, 

p. 221). A conduta coletiva refere-se ao resultado dos processos interativos 

envolvendo dois ou mais membros da sociedade internacional. Os resultados do 

processo decisório interativo (como acordos alcançados por meio de negociações 

explícitas ou resultados conseguidos mediante barganha tática no nível internacional) 

também são condutas coletivas.  

Ainda segundo Young, a efetividade das instituições na sociedade internacional 

é mais complicada do que no plano interno dos Estados. Porém, pode-se afirmar que 

a efetividade das instituições internacionais será medida de acordo com o sucesso que 

elas terão em alcançar, nas áreas nas quais atuam, a persistência e o respeito às 

normas que elas criam e implementam. Portanto, as instituições seriam efetivas na 

medida em que seu funcionamento explicaria a variação da conduta individual e 

coletiva dos atores e isso pode ser observado por meio da análise dos contextos 

espaciais ou temporais. Porém, Young lista outros fatores que podem afetar a conduta 

internacional, tais como a distribuição de poder entre os membros da sociedade 

internacional e os sistemas de idéias prevalecentes e os interesses de determinados 

Estados. A questão substantiva seria: como isolar o papel das instituições na 

determinação da conduta individual e coletiva num cenário baseado em relações 

multivariadas? Nesse sentido, é preciso examinar a importância relativa de cada fator 

na determinação da conduta individual e coletiva. Esse exame pode levar a conclusão 

de que a efetividade dos arranjos institucionais difere de uma área temática para outro, 

entre tipos de regimes, segundo o contexto espacial ou temporal. (conferir YOUNG, 

2000, p. 224).  

Para mostrar que as instituições internacionais são realmente importantes, 

Young analisará situações nas quais as instituições operaram em situações adversas, 

isto é, operaram em circunstâncias desfavoráveis ao funcionamento de instituições 

sociais como determinantes da conduta individual ou coletiva. Ele denominará essas 

situações de casos difíceis. Dessa forma, ele poderá rebater o argumento de autores 

como Susan Strange segundo o qual as instituições são meros epifenômenos, o que 

não significa dizer que ele considere que elas são determinantes críticos da conduta 

individual ou coletiva na sociedade internacional. “Para progredir nessa etapa, é 
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necessário analisar os fatores que aumentam ou diminuem o impacto dos arranjos 

institucionais sobre a conduta individual ou coletiva” (YOUNG, 2000, p. 225). 

Reconhecer que as instituições são efetivas, nos termos colocados por Young, 

possibilita dizer que elas serão importantes para a idéia de governança sem governo3 

na sociedade internacional. “Devido às conhecidas desvantagens associadas com o 

funcionamento das organizações centralizadas (isto é, os governos) na sociedade 

interna, métodos mais descentralizados de praticar a governança na sociedade 

internacional podem emergir no futuro previsível como fontes de esclarecimento de 

interesse para os estudiosos da governança em outros contextos sociais” (YOUNG, 

2000, p. 226, nota 15).  

Um “caso difícil” seria caracterizado por uma situação na qual os atores têm 

oportunidades e incentivos para desobedecer ou mudar os requisitos institucionais. 

Young lista três fatores que podem criar essas condições:  

 
1) Pelo menos um dos membros proeminentes do grupo está predisposto 
a não aceitar os resultados esperados do regime em questão.  
2) É comparativamente fácil violar as regras do regime sem que a violação 
seja percebida, ou de forma tal que seja difícil conseguir uma prova 
incontroversa dessa violação.  
3) As mudanças em curso no caráter da sociedade internacional levantam 
dúvidas sobre os fundamentos sociopolíticos ou intelectuais do regime 
(YOUNG, 2000, p. 226-227).  

 

Um dos casos difíceis analisados por Young refere-se ao regime do comércio 

internacional estabelecido pelas regras do GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio) de 1947. Young afirma que o regime do GATT alcançou um êxito 

considerável nos últimos 40 anos, possibilitando a expansão do comércio e evitando 

guerras comerciais. Porém, o GATT tem enfrentado desafios severos, que o tornam 

                                                 
3 Para Rosenau (2000), no mundo atual a autoridade estaria sofrendo um deslocamento 
contínuo, exteriormente, no sentido das entidades supranacionais e internamente, no sentido 
dos grupos subnacionais. Isso torna cada vez mais necessário compreender como é possível 
existir a governança na ausência de um governo.  Para explicar esse paradoxo de uma 
governança sem governo, Rosenau afirma que presumir a existência da governança sem 
governo “significa conceber funções que precisam ser executadas para dar viabilidade a 
qualquer sistema humano, mesmo que o sistema não tenha produzido organizações e 
instituições incumbidas explicitamente de exercê-las” (ROSENAU, 2000, p. 14). Dentre essas 
funções, estão, por exemplo, evitar que conflitos entre os membros do sistema ou facções 
gerem uma destruição irreparável; buscar recursos para a preservação e o bem-estar do 
sistema; definir objetivos e condutas destinadas a alcançá-los.  
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um dos casos difíceis. Ele destaca, especialmente, dois desses desafios: 1º) A 

contestação estruturalista dos anos 1970 liderada pelo Grupo dos 77 em nome dos 

países menos desenvolvidos. Essa contestação teve início no desejo de estabilidade e 

previsibilidade por parte dos países dependentes de exportação de bens primários, 

cujos preços estavam sujeitos a rápidas e severas flutuações no mercado mundial; 2º) 

o protecionismo da década de 1980, estimulado pelo crescimento dramático do 

desequilíbrio comercial que afetou os principais atores, em especial os EUA. O 

protecionismo cresceu rapidamente na década de 1980 e as forças protecionistas 

exerceram pressão sobre o regime do GATT. O problema é sério especialmente no 

caso norte-americano, que deixou de exercer um poder hegemônico com respeito aos 

arranjos institucionais que governavam o comércio internacional desde o final da 

Segunda Guerra Mundial.  

Nessas circunstâncias, os EUA e outros membros do GATT têm recorrido a 

recursos que ferem o regime do GATT (acordos bilaterais e restrições voluntárias à 

exportação em setores específicos) e que poderiam levar à erosão ou ao colapso do 

regime de comércio internacional. Porém, mesmo sujeito a pressões dessa 

envergadura, os arranjos institucionais do pós-guerra que governam o comércio 

internacional, não deixaram de ser efetivos. Young considera que o GATT resistiu às 

pressões e sobreviverá mesmo que o cenário de pressões perdure ou aumente como 

estão prevendo os analistas.  

Young reconhece que algumas instituições internacionais se transformam em 

letra morta com pouco ou nenhum impacto sobre a conduta individual ou coletiva, 

enquanto outras “conduzem a práticas sociais coercitivas que não podem ser 

ignoradas até mesmo pelos membros mais influentes da sociedade internacional” 

(idem). Nesse sentido, ele afirma ser necessário identificar os fatores que aumentam 

ou diminuem a importância das instituições na determinação do comportamento 

internacional. As fontes de efetividade de uma instituição internacional dependem de 

fatores endógenos (propriedades e atributos dos próprios arranjos institucionais) e 

fatores exógenos (condições sociais ou contextuais mais amplas, dentro das quais 

funcionam os arranjos institucionais específicos)4.  

Numa perspectiva intermediária entre o ceticismo do realismo e a defesa da 

eficácia das instituições, sustentada por O. Young, está Robert Keohane e o 

                                                 
4 Para um exame desses fatores, conferir YOUNG, 2000, p. 238-258.  



 
  
 

13 
 

13	
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	PARANÁ	
DEPARTAMENTO	DE	CIÊNCIAS	SOCIAIS	
NEPRI	–	NÚCLEO	DE	PESQUISA	EM	RELAÇÕES	INTERNACIONAIS	

institucionalismo neoliberal5. Os argumentos dessa terceira posição aparecem no 

prefácio recente a After Hegemony – Cooperation and Discord in the World Political 

Economy (1984), reeditado em 2005. Nele, Keohane (2005) afirma que construiu sua 

teoria funcional dos regimes internacionais usando como base a teoria realista. Essa 

teoria aparece num artigo de 1982, intitulado “The Demand for International Regimes”, 

publicado dois anos antes de After Hegemony. De acordo com o seu argumento, os 

Estados constroem regimes internacionais para promover a cooperação mutuamente 

benéfica. Os regimes internacionais reduzem custos de transação para os Estados, 

aliviam problemas de informação assimétrica e limitam o grau de incerteza que os 

membros do regime possuem face às políticas dos outros Estados. Como outras 

instituições políticas, os regimes internacionais podem ser explicados em termos de 

interesse próprio. Além disso, os regimes exercem um impacto na política estatal mais 

significativo, modificando os custos e os benefícios das várias alternativas de ação que 

os Estados têm a sua disposição. Keohane não ignora o egoísmo característico das 

ações estatais, mas considera que os regimes podem interferir sobre os cálculos do 

comportamento auto-interessado.  

Em After Hegemony, Keohane procurou demonstrar que a habilidade e a 

vontade dos EUA de devotar substanciais recursos para manter os regimes 

econômicos internacionais declinou a partir do final da década de 1960. Ao mesmo 

tempo, parece improvável que os Estados Unidos (ou mesmo outro país) voltem a 

assumir a posição dominante que os norte-americanos exerceram durante a década 

de 1950. Dessa forma, Keohane conclui que se precisamos da cooperação, essa 

cooperação será sem o tipo de hegemonia exercida pelos Estados Unidos no pós-

Segunda Guerra Mundial. Para ele, cooperação sem hegemonia é difícil, pois ela se 

faz num contexto de Estados independentes movidos mais pelos seus próprios 

interesses do que pela devoção ao bem comum. Keohane observa, no entanto, que os 

Estados realmente têm interesses complementares, que fazem certas formas da 

cooperação potencialmente benéficas. Ele acredita que, com a erosão da hegemonia, 

a demanda por regimes internacionais deve crescer. Porém, o legado da hegemonia 

                                                 
5 “O liberalismo institucional pode ser resumido da seguinte forma: instituições internacionais 
contribuem para a cooperação entre os Estados e, assim, para aliviar a falta de confiança entre 
os Estados e o sentimento de medo mútuo presente no ambiente; todos considerados 
problemas tradicionais da anarquia internacional. O papel positivo das instituições 
internacionais para o aumento da cooperação entre os países, no entanto, continua a ser 
questionado pelos realistas” (JACKSON e SORENSEN, 2007, p. 170-171).  
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americana persiste na forma de um número significativo de regimes internacionais que 

criaram um ambiente mais favorável à cooperação do que existiria de outra maneira. 

Os regimes criaram as condições para ordenar negociações multilaterais, legitimando 

e deslegitimando diferentes tipos de ação estatal e facilitando ligações entre questões 

dentro de regimes e entre os próprios regimes. Eles incrementam a simetria e 

melhoram a qualidade da informação que os governos recebem. Por estabelecerem 

padrões legitimados de comportamento para os Estados seguirem e por fornecerem 

modos de controlar o comprometimento deles, os regimes criam as bases para a 

execução descentralizada fundada no princípio da reciprocidade. Eles são 

fundamentais, enfim, para a construção de modelos de cooperação depois da vigência 

da hegemonia americana. (conferir KEOHANE, 2005).  

A importância dos regimes para a cooperação é a principal reivindicação dos 

institucionalistas neoliberais como Robert Keohane. Para eles, as instituições 

internacionais ajudam a realizar os interesses comuns na política internacional. 

Keohane diz que o ponto de vista institucionalista está amparado nas premissas 

realistas segundo as quais os estados são egoístas, atores racionais operando com 

base em sua própria concepção de auto-interesse. Nesse sentido, as instituições são 

necessárias até mesmo para realizar os objetivos estatais, conforme sugerem os 

realistas quando analisam o comportamento dos Estados nas relações internacionais. 

Por sua posição intermediária entre o realismo e o liberalismo, os institucionalistas 

rejeitam que seu principal argumento a favor das instituições esteja baseado em 

rubricas como a prosperidade mundial ou os interesses globais.  

Keohane afirma que o realismo forneceu um bom ponto de partida para a 

análise da cooperação e do conflito na política internacional. Porém, sugere que o 

realismo não enxerga adequadamente o comportamento dos Estados: “Yet it is in 

need of revision, because it fails to take into account that states´conceptions of their 

interests, and of how their objectives should be pursued, depend not merely on 

national interests and the distribution of world power, but on the quantity, quality, and 

distribution of information”. (KEOHANE, 2005, p. 245). Os seres humanos, e os 

governos, comportam-se diferentemente em ambientes com mais informações do que 

em outros com menos informações. A informação, bem como o poder, é uma variável 

sistêmica fundamental na política mundial. Sistemas internacionais contêm instituições 

que geram um grande acordo de informação de alta qualidade e coloca-o à disposição 
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em uma base razoável que se estende aos atores principais. Nessas condições, o 

sistema provavelmente experimentará mais cooperação do que sistemas que não 

contêm tais instituições, mesmo se os interesses estatais fundamentais e a 

distribuição do poder forem o mesmo em cada sistema. Para Keohane, o realismo não 

deve ser descartado, tendo em vista que seus insights são fundamentais para 

compreender a política internacional. Porém, ele precisa ser reformulado para refletir o 

impacto de instituições que fornecem informações sobre o comportamento dos 

Estados, mesmo que persista o egoísmo racional nesse comportamento. (cf. 

KEOHANE, 2005).  

Keohane reforça seu ponto de vista a respeito das instituições no período pós-

hegemonia americana. Teorias que desconsiderem as instituições terão dificuldades 

para compreender em que condições os Estados atuam. O momento em que Keohane 

escreve marca a transição entre a cooperação fundada na hegemonia e a nova 

situação pós-hegemônica. Se o desacordo ou a cooperação prevalecem vai depender 

da forma como os governos tiram proveito dos regimes internacionais para fazer novos 

acordos e assegurar o comprometimento com os antigos. (conferir KEOHANE, 2005, 

p. 246).  

Para Keohane, as instituições – definidas como jogos de práticas e 

expectativas e não quanto a organizações formais com edifícios imponentes como 

sedes – ajudam os governos a perseguir seus próprios interesses através da 

cooperação. Os regimes são, muitas vezes, mais úteis quando poucos países da 

mesma opinião são responsáveis tanto pela criação das regras essenciais como pela 

manutenção delas. Finalmente, as instituições internacionais não precisam estar 

integradas em uma rede coerente. Cooperação é quase sempre fragmentária na 

política mundial: nem todas as peças do quebra-cabeça vão se juntar. (idem). 

Keohane diz que a construção de instituições na política internacional é um negócio 

frustrante e difícil. Encontrar interesses comuns é difícil e sustentá-los em torno de 

regimes internacionais é uma tarefa complexa.         

Se a tarefa de construir regimes em várias áreas da política internacional é 

tarefa complexa, na área de segurança essa tarefa é ainda mais difícil. Robert Jervis 

(1983) sugere a necessidade de diferenciar a formação de regimes na área de 

segurança das outras áreas das relações internacionais. Para ele, regimes de 

segurança são tão valiosos quanto difíceis de implantar: valiosos, pois as ações 
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individuais dos atores não são apenas dispendiosas, mas perigosas; difíceis, porque o 

medo da violação de um entendimento comum é um incentivo considerável para fazer 

um Estado romper com um regime ou mudar sua preferência em estabelecê-lo. Esse 

medo, porém, pode estar presente em outras áreas (cf., a respeito, JERVIS, 1983, p. 

174-176), mas é mais acentuado na área de segurança, onde a transparência é 

menor. Em outras palavras, os Estados revelam mais suas intenções na área 

econômica do que na área de segurança, por exemplo. A incerteza e a desconfiança 

são maiores nesta última do que nas demais.   

Por essa razão, uma análise das possibilidades de se estabelecer regimes de 

segurança permite aprofundar o debate aqui expresso com base em Stephen Krasner. 

A escolha do Conselho de Segurança como objeto de análise é estratégica nesse 

sentido, sobretudo o exame das discussões em curso sobre a sua possível reforma.  

As atribuições do Conselho de Segurança estão expressas na Carta da ONU, 

no seu Capítulo VII. Segundo Amorim (1998), a Carta permite ao Conselho o 

monopólio sobre a autorização da coerção militar, excetuando as situações nas quais 

o Estado utiliza o seu direito à autodefesa. Por meio dos dispositivos do Capítulo VII, o 

Conselho utiliza sua autoridade em decisões que envolvem o embargo de armas e 

sanções abrangentes que podem chegar à autorização de intervenção armada. No 

artigo, Amorim sustenta que a...  

 

a imposição da ordem internacional pelo Conselho de Segurança seja 
fundada na justiça – e não apenas no poder – [o que] exige, antes de mais 
nada, que a autorização da coerção seja disciplinada por uma agenda 
multilateral, capaz de refletir interesses políticos coletivos e coerentes com 
os dispositivos da Carta da ONU. O recurso a medidas de Capítulo VII não 
pode nem ser posto a serviço de agendas individuais, nem ser arbitrário ou 
excessivamente liberal, sob pena de uma desvalorização do critério da 
ameaça à paz e segurança internacionais como gatilho acionador da 
coerção, e sob risco de uma intervenção indevida e indiscriminada em 
assuntos internos (como se sabe o Artigo 2.7 da Carta proíbe a ingerência 
em assuntos internos salvo em situações colocadas sob a égide do 
Capítulo VII) (AMORIM, 1998, p. 93).  

 

A reforma do Conselho de Segurança envolve redefinir suas funções e seu 

papel no atual cenário do mundo pós-guerra fria, no qual proliferam conflitos de 

natureza cultural e, sobretudo, infra-estatais (nos termos de ARON, 2002). Discutir as 



 
  
 

17 
 

17	
UNIVERSIDADE	FEDERAL	DO	PARANÁ	
DEPARTAMENTO	DE	CIÊNCIAS	SOCIAIS	
NEPRI	–	NÚCLEO	DE	PESQUISA	EM	RELAÇÕES	INTERNACIONAIS	

propostas de reforma6 permite repensar o papel das instituições internacionais dentro 

de uma área sensível da política internacional, que envolve a sobrevivência dos 

Estados num ambiente no qual a incerteza e a insegurança são crescentes.   

 

6. MATERIAL E MÉTODOS  

O projeto se desenvolverá segundo etapas e procedimentos metodológicos abaixo 

descritos e baseados nos objetivos específicos, já listados no item 2 deste projeto:  

Na primeira etapa, será necessário um estudo da literatura de teoria das relações 

internacionais que aborda o papel das instituições internacionais. Em outras palavras, 

serão examinados os argumentos dos que sustentam a efetividade das instituições e 

dos que observam com ceticismo e descrença o papel exercido por elas na política 

internacional contemporânea. Nessa etapa, está incluída a análise da literatura que 

estuda o papel das instituições internacionais em geral e, em particular, a formação de 

instituições e regimes internacionais de segurança;  

Na segunda etapa, serão recuperadas as discussões em curso a respeito da possível 

reforma da Organização das Nações Unidas (ONU), da Carta das Nações Unidas e, 

por conseqüência, dos principais órgãos da ONU, em especial o Conselho de 

Segurança;  

Na terceira etapa, serão examinados: a) o conteúdo das resoluções do Conselho de 

Segurança no período de 1990 aos dias atuais; b) artigos e análises que discutam a 

capacidade de se estabelecer limites ou diretrizes às condutas dos Estados na área de 

segurança. Dentro dessa etapa, será examinada a situação atual de regimes 

internacionais na área de segurança, com destaque para o Tratado de Não-

Proliferação de Armas Nucleares e avaliar, segundo critérios fornecidos pela literatura 

especializada (como Young, 2000), a eficácia desses regimes.  

Em síntese, o projeto se desenvolverá a partir de revisão bibliográfica e pesquisa em 

fontes primárias (resoluções do Conselho de Segurança dos anos 1990 e 2000, 

disponíveis no site da ONU).  

 

 

 

 

                                                 
6 Para uma síntese das propostas de reforma em andamento, conferir PEREIRA, 2010.  
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7. CRONOGRAMA 

Ano: 2010 

ATIVIDADE 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Levantamento 
Bibliográfico: 
Revisão 
teórica  
1ª ETAPA 

    X X X X     

Revisão da 
Literatura 
teórica 
1ª ETAPA 
 

        X X X X 

 

Ano: 2011 

ATIVIDADE 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Revisão da 
Literatura 
teórica 
1ª ETAPA 
 

X X X X         

Levantamento 
Bibliográfico: 
Artigos sobre 
CSUN  
2ª ETAPA 

   X X X X      

Revisão da 
Literatura  
Artigos sobre 
CSUN 
2ª ETAPA 
 

       X X X X X 

 

Ano: 2012 

ATIVIDADE 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Levantamento 
de dados:  
Pesquisa nas 
Resoluções 
do CSUN 
3ª ETAPA 

X X X X X X X X X X X X 

Pesquisa nas 
Resoluções 
do CSUN 
3º ETAPA 

X X X X X X X X X X X X 
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Ano: 2013 

ATIVIDADE 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Levantamento 
de dados:  
Pesquisa nas 
Resoluções 
do CSUN 
3ª ETAPA 

X X X X X X X X     

Pesquisa nas 
Resoluções 
do CSUN 
3º ETAPA 

X X X X X X X X X X X X 
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