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1 SITUAÇÃO LÍBIA  

 
Há 42 anos no comando do governo da Líbia, Muammar Gaddafi

 1 
é o líder de 

que está a mais tempo no governo no mundo árabe. O governo do Coronel Gaddafi 

começou em 1969, quando ele liderou um golpe de estado, sem derramamento de 

sangue, contra o então Rei Idris. Desde então, Gaddafi se tornou um ditador militar 

lembrado, principalmente, pela repressão da sociedade civil líbia, bem como a de 

dissidentes de seu governo autoritário. (AL JAZEERA, Libya Rvolts Spreads to Trípoli, 

2011) 

Em 1977, o ditador mudou o nome de seu país para Grande Jamahiriya Árabe 

Popular Socialista da Líbia, em que Jamahiriya é um termo cunhado por Gaddafi, 

usualmente traduzido como "estado das massas".(O LIVRO VERDE, 1975) 

Muammar Gaddafi
2
 acumulou, durante seu extenso período no poder, suspeitas 

de apoiar terrorismo, além de desprezar premissas básicas dos direitos humanos, 

práticas de corrupção e excessiva repressão da sociedade civil através da polícia. (AL 

JAZEERA, Liya Revolts Spreads to Trípoli, 2011). 

Contrariando o pedido do governo inglês, o Coronel se recusou a extraditar o 

terrorista líbio Abdel Basset al Megrahi, que em 1988 plantou uma bomba em um avião 

jumbo da Pan Am que explodiu sobre a Escócia, matando 270 pessoas. O fato rendeu à 

Líbia uma série de sanções da Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, nos 

primeiros anos da década de 90, Gaddafi passou a ser intolerante com fundamentalistas 

islâmicos, livrou-se de suas armas de destruição em massa e pagou indenizações às 

vítimas do atentado ao jumbo da Pan AM, numa tentativa de amenizar sua imagem 

diante a comunidade internacional. (R7 NOTÍCIAS, Entenda a onda de protestos na 

Líbia,2011)  

No início de 2011, todavia, Gaddafi tem seu regime ameaçado após revoltas e 

protestos iniciados em Benghazi, a partir do dia 17 de fevereiro; revoltas estas que 

foram principalmente influenciadas pelas rebeliões acontecidas na Tunísia, iniciada em 

17 de dezembro de 2010, e no Egito, em 25 de janeiro de 2011
3
. Essa influência se deu 

principalmente nas redes sociais, mesmo que reprimidas pelos três governos em 

                                                 
1
 Devido à divergências quanto à correta tradução do nome do ditador árabe, essa será a grafia a ser 

adotada por este Comitê. 
2
 As principais acusações de terrorismo tem expressões como as FARC, na Colômbia, IRA na Irlanda do 

Norte, além do grupo basco separatista ETA 
3
 As duas revoluções, na Tunísia e Egito, depuseram os presidentes Zine El Abidine Bem Ali e Hosni 

Mubarak, respectivamente 



               

questão. A partir daí, a revolta em território líbio foi feita da mesma forma, fazendo uso 

de redes como Twitter e Facebook.(GLOBAL VOICES, 2011) 

Ademais aos fatores citados anteriormente acerca das condições repressivas do 

regime autoritário de Muammar Gaddafi, veio ao conhecimento de civis um massacre 

ocorrido na prisão Abu Salim em 1996, no qual foram mortos aproximadamente 1200 

prisioneiros políticos que, entre outras adversidades, enfrentavam condições sub-

humanas na prisão  

No dia 17 de fevereiro de 2011, Benghazi sofreu seu primeiro ataque liderado 

por rebeldes armados que tomam conta da cidade. Em poucos dias tem-se uma crescente 

nas revoltas, que chegou até Trípoli, capital da Líbia. Em cinco dias, a contagem de 

mortos realizada pelo Human Rights Watch chegava a aproximadamente 223. (AL 

JAZEERA, Libya Revolts Spreads to Trípoli, 2011) 

Em 21 de fevereiro, o filho de Gaddafi, Saif AL-Islam Gaddfi, vai à televisão 

declarar guerra ao seu povo, instaurando uma guerra civil. Ele diz: “(...) continuaremos 

lutando até o último homem continuar de pé (...) não deixaremos a Líbia para os 

italianos ou para os turcos.” (GADDAFI, Saif al-Islam, 2011) 

A retaliação internacional se dá, principalmente, quando os Estados Unidos 

cessam suas atividades na Embaixada Americana de Trípoli, encorajando seus 

diplomatas a abandonarem seus postos. Ademais, o Conselho de Direitos Humanos 

(expressou seu desejo em retirar o assento da Líbia em suas reuniões, como forma de 

condenação ao regime de Gaddafi (AL JAZEERA, US to Impose Sanctions on Libya, 

2011). 

O Conselho de Segurança da ONU inicia, no final de fevereiro, discussões 

acerca de sanções à Líbia. O Secretário das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convoca os 

membros do Conselho a tomarem uma “ação decisiva” em relação à crise na 

Líbia.(FOREIGN AND COMMONWEALTH ENGLISH OFFICE, London Conference 

on Libya: Chair’s Statement, 2011) 

A primeira sanção a ser elaborada foi determinada pela Resolução 1970, e 

resume medidas que os Estados consideram como resposta à violência corrente na 

Líbia. Nela, o Conselho concede jurisdição sobre os crimes cometidos na Líbia ao 

Tribunal Penal Internacional, sendo eles crimes de guerra, crimes contra a humanidade e 

genocídio; além de impor um embargo de armas à Líbia, dentre outras restrições de 

armas, bem como seu tráfego pelo território líbio. Como ponto principal na Resolução, 

os Estados acordaram em impor ainda um congelamento dos bens de figuras-chave do 



               

regime, abrangendo também a família e apoiadores próximos de Gaddafi. Ressalta-se 

ainda a responsabilidade, não só dos Estados que a elaboraram, mas de todos, de prover 

e/ou facilitar assistência humanitária ao povo líbio (UNITED STATES MISSION TO 

THE UNITED NATIONS, 2011). 

Contudo, esta primeira resolução não foi cumprida em nenhum de seus pontos 

relevantes à melhoria de vida da população líbia. Diante deste fato, tendo a Liga Árabe 

como principal requerente, fez-se necessária a Resolução 1973, a segunda referente à 

situação líbia, sendo que incorpora os termos da primeira, a fim de sejam cumpridos, 

além de agregar novos termos. A medida mais radical dela é a aprovação da no-fly zone 

sobre o céu líbio, o que significaria a cessão do tráfego de aeronaves e demais 

equipamentos sobre a zona área líbia, evitando assim ataques aéreos. Ainda na segunda 

sanção, os Estados são encorajados a proteger e ajudar os civis. Contudo, o devem fazer 

de forma nacional ou através de ONG’s, reforçando o princípio de não ocupação do 

território líbio. (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL – Resolution 1970, 2011) 

Nesse sentido, o Conselho de Segurança “autoriza os Estados-Membros […] a 

tomar todas as medidas necessárias para proteger os civis sob a ameaça de ataque na 

Líbia, incluindo Benghazi, excluindo uma ocupação estrangeira de qualquer forma em 

qualquer parte do território da Líbia”, e “decide estabelecer uma proibição de todos os 

voos no espaço aéreo da Líbia a fim de ajudar e proteger os civis”, excetuando apenas 

aqueles “cuja única finalidade é humanitária – como para entrega ou facilitação da 

prestação de assistência, incluindo suprimentos médicos, alimentação ou agentes 

humanitários”. 



               

 

2 QUEDA DO GOVERNO TUNISIANO E EGÍPCIO INFLUENCIADA PELA 

MÍDIA 

 

 Alguns episódios recentes da história da Líbia e de países vizinhos são fundamentais para que se 

entenda melhor a temática desse comitê.  

2.1 Tunísia  

 

Em 17 de dezembro de 2010, após ser abordado por policiais que o proibiram de 

vender seus vegetais na rua, Mohamed Bouazizi, 26 anos, ateou fogo em si mesmo, em 

frente a um escritório municipal em Sidi Bouzid, na Tunísia, em forma de protesto 

principalmente contra o desemprego, corrupção e alta-inflação que assolavam o 

país.(AL JAZEERA, Timeline: Tunisia’s Uprising, 2011) 

Outros dois suicídios ocorreram no país anteriormente a esse, mas não foram 

reportados devido ao filtro que o governo impõe à internet, que restringe o acesso dos 

internautas principalmente a sites de compartilhamento de imagens e vídeos, como o 

YouTube, mas não ao Facebook. 

Esse foi um dos motivos de a juventude ter tomado as ruas em protesto no 

mesmo dia em que Mohamed Bouazizi cometeu suicídio. Além disso, juntaram-se aos 

revoltosos advogados, jornalistas e sindicalistas, reivindicando mais empregos no país. 

Os protestos tomaram proporções internacionais quando vídeos de familiares de 

Bouazizi foram postados no Facebook durante um protesto pacífico, e após este fato, a 

rede social se tornou uma importante arma de organização dos protestos de ordem civil, 

como por exemplo, a manifestação que foi feita na porta do palácio residencial de Zine 

El Abidine Ben Ali. (GLOBAL VOICES, Tunisia Revolution 2011, 2011) 

Aproximadamente 3,6 milhões de tunisianos se conectam diariamente à internet, 

o que corresponde a aproximadamente um terço da população do país. Assim, fotos e 

vídeos das represálias da polícia, que deixou mais de 60 mortos, foram postados na 

internet, alimentando a mídia internacional e dando informações sobre os protestos que 

aconteciam no país há um mês. (BBC BRASIL, Tunísia é uma mensagem de alerta ao 

mundo árabe, 2011) 

Dessa forma, aumenta a pressão sobre o regime repressivo de Ben Ali, quem em 

13 de janeiro, vai à público anunciar que em 2014 deixará o poder, além de garantir 

reformas em seu governo. Pouco após seu discurso, os filtros que regulavam os sites na 



               

internet foram desligados. (BBC BRASIL, Tunísia é uma mensagem de alerta ao mundo 

árabe, 2011) 

Ainda assim, protestos continuaram acontecendo, pedindo a renúncia do 

presidente tunisiano, que declarou que o país estava em estado de emergência, pouco 

antes de sair do país e vir a ser descoberto depois sob os cuidados diplomáticos da 

Arábia Saudita, por tempo indeterminado. (BBC BRASIL, Tunísia é uma mensagem de 

alerta ao mundo árabe, 2011) 

 

2.1 EGITO 

 

Em exemplo à revolução tunisiana, revoltosos egípcios organizaram protestos 

através das mídias sociais, que também eram largamente reprimidas no país. Os 

revoltosos eram contra a pobreza, desemprego, corrupção do governo e contra o 

governo de Hosni Mubarak, que estava no poder há mais de três décadas. (BBC 

BRASIL, Inspirados pela Tunísia, egípcios organizam megaprotesto contra o governo, 

2011) 

A manifestação estava marcada para o dia 25 de janeiro. A expectativa da 

população era grande, assim como a tensão do público à medida que milhares 

protestavam no Cairo e em outras cidades, bem como diante das embaixadas egípcias 

em outros países. (BBC BRASIL, Inspirados pela Tunísia, egípcios organizam 

megaprotesto contra o governo, 2011) 

No dia do protesto, o Twitter foi bloqueado e as linhas de celulares foram 

desconectadas, mas as notícias a respeito de prisões e repressão policial ainda 

circulavam online. As notícias vinham de dentro pra fora do país, e manifestantes 

postavam fotos e vídeos, que serviam de alimento para a mídia internacional sobre os 

protestos que estavam se alastrando pelo país, tomando como partida a Praça Tahir. 

(GLOBAL VOICES, Egypt Revolution, 2011) 

O analista político libanês Rami Khouri, do instituto Fares d universidade 

Americana de Beirute, disse, em entrevista à BBC Brasil durante os levantes, que os 

governos totalitários no norte da África e no Oriente Médio enfrentam insatisfação 

popular cada vez maior com a falta de soluções para os problemas econômicos e sociais 

e de liberdades individuais. 

 



               

“O problema que assola a região é comum a todos -, a atual ordem 

política e econômica do mundo árabe, que é instável e insustentável, 

por que traz insatisfação para a imensa maioria de seus 

cidadãos”.(KHOURI, 2011) 
 

Ainda de acordo com Khouri (2011),  a região vive um renascimento do 

ativismo árabe entre as populações mais jovens e mais conscientes, com fome de 

liberdades individuais, emprego e desenvolvimento. 

Após quatro dias de protestos e mortes, Hosni Mubarak renuncia aos seus 30 

anos de poder do governo egípcio. (GLOBAL VOICES, Egypt Revolution, 2011)  

 

2.3 A mídia como influência 

 

A mídia, nesses dois casos, foi de extrema importância e relevância para que os 

levantes fossem possíveis. A situação que os países enfrentavam se tornou insustentável 

para a população, que foi às ruas noticiando todo o ocorrido nas redes sociais, o que 

provocou, além de extrema comoção internacional, uma coerção nacional. Através dela, 

foi possível que toda Tunísia soubesse dos protestos em Sidi Bouzid, uma vez que Ben 

Ali e seu governo repressor controlava o rádio e a televisão nacional. A partir daí, a 

revolução tomou proporções gigantes, alastrando-se pelo país, o que culminou na 

renúncia e fuga do presidente Zine El Abidine Ben Ali. 

Como a mídia teve acesso a fotos e vídeos dos protestos, foi possível que os 

egípcios soubessem dos protestos no país vizinho, e o tomando como inspiração, 

organizaram levantes em seu próprio território, também organizados pela mídia. 

No dia do protesto, o governo autoritário de Mubarak tentou ainda reprimir a 

manifestação, desativando as linhas celulares e desativando contas do Twitter, o que foi 

em vão.(GLOBAL VOICES, 2011) 

Em 25 de janeiro, iniciaram-se protestos que culminaram na queda do presidente 

em 29 de janeiro de 2011.  

3 O CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS (CSNU) 

 

Antes de fazermos um maior aprofundamento quanto ao tema acima relacionado 

e proposto como forma de debate e esclarecimento neste tópico, ou seja, antes de 

discutirmos uma organização internacional específica, se faz necessário explicar os 

conceitos gerais de uma organização internacional, aclarando assim o assunto e 



               

dirigindo melhor o tema a fim de facilitar a compreensão do mesmo por parte dos 

senhores. Uma Organização Internacional, nada mais é que um arranjo burocrático 

relacionado a um regime e  ou instituição. Entendemos por instituição aquela que será 

regulada por um conjunto de regras com a finalidade de prescrever o comportamento 

dos atores, e por sua vez, regimes são propriamente ditos, tais conjuntos de regras, 

normas, princípios e procedimentos decisórios. (KRASNER, 1982) 

O arranjo institucional de uma Organização Internacional vai depender em suma 

de dois fatores/aspectos: legalização e delegação. Para que se possa entender a 

existência de uma organização com um maior grau de formalidade que a outra é 

necessário a priori que se faça uma análise sobre estes três pontos. Assim podemos 

observar se as ações de determinada Organização vai possuir mecanismos de sanções, 

bem como se suas decisões vão contar com mecanismos de monitoramento, dentre 

outros aspectos que farão com que a distinção do grau de formalidade entre dadas 

organizações seja possível. 

O primeiro pilar, chamado de legalização, nos permite verificar o nível maior ou 

menor de institucionalização de uma determinada ordem. Tal legalização mede o quão 

constrangido é o comportamento do Estado  ator, ou seja, o quanto a organização é 

capaz de regulamentar o comportamento destes Estados. Dentro deste mesmo pilar, nos 

faz necessário ressaltar a presença de uma subdivisão em dois novos ramos  níveis. 

Primeiramente, o nível de obrigação, o que fará que algumas organizações apresentem 

normas de caráter obrigatório, bilaterais, etc. Sendo assim possível a percepção do 

número de atores inseridos dentro de uma sanção ou regulamentação, em outras 

palavras, a quais atores tais sanções são determinadas, quais os atores envolvidos em 

uma dada regulamentação. O outro nível deste primeiro pilar aqui analisado é o de 

precisão, que não nos convém analisá-lo de forma mais detalhada. A princípio o que 

temos de saber é que quanto maior for o nível de obrigação e de precisão, maior será o 

nível de legalização, simplesmente pelo fato de que um maior nível de legalização 

implica que menor será a margem de escolha dos atores, ou seja, maior será a 

vinculação de seu comportamento. 

O segundo pilar do arranjo burocrático que possui uma Organização 

Internacional é o da delegação. Este por sua vez consiste na ideia de que os Estados 

transferem a um terceiro (outro órgão) sua capacidade e poder de decisão, algo que 

antes era de posse exclusiva de tal Estado. 



               

Com a breve e sucinta explicação dos pontos anteriormente mencionados, nos 

vemos embasados e aptos a entrarmos no tema do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas e assim podermos analisar seus níveis de legalização e delegação. 

 O Conselho de Segurança, assim como a Organização das Nações Unidas 

(ONU), surge em um contexto pós-segunda guerra mundial, em que os vencedores da 

mesma constituem ambas as organizações, ou seja, tanto a ONU como o CSNU foram 

formados pelos países que saíram vencedores da segunda grande guerra. Para sermos 

mais concretos e efetivos quanto ao tema aqui relacionado, temos de buscar uma análise 

mais histórica do caso.(HERNDL, 1989) 

Dificilmente em um espaço de tempo tão curto como foi o da primeira metade 

de século XX, a humanidade sofreu tanto com a problemática da guerra. Ainda com os 

estilhaços da Segunda Grande Guerra, delegados de 49 países se reuniram em São 

Francisco na tentativa de lograrem uma organização eficiente e poderosa o suficiente 

para preservar as futuras gerações dos irreparáveis danos  da guerra. Sendo assim, em 

pouco mais de um mês, após declarada a rendição incondicional das forças alemãs, a 

Carta das Nações Unidas foi assinada e apresentada ao mundo como uma esperança de 

paz. 

De acordo com o primeiro artigo da carta assinada em São Francisco, o 

propósito das Nações Unidas era:  

Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: 

tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à 

paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da 

paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os 

princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou 

solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma 

perturbação da paz. (ONU, S. FRANCISCO, s/p). 

 

O objeto que conferia credibilidade a recém criada Organização das Nações 

Unidas, credibilidade esta que seria no mínimo incerta devido ao fracasso da similar 

Liga das Nações, alguns anos antes criada, era justamente o fato de que a ONU trazia 

consigo um ambicioso e inovador mecanismo de segurança coletivo: o 

CSNU.(HERNDL, 1989) 

Tal órgão de segurança das Nações Unidas é composto por quinze membros, 

sendo cinco permanentes formados pelos Aliados (vencedores da segunda guerra 

mundial: Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia) mais a República Popular da 

China e possuem o poder de veto. Os demais dez membros são os chamados, membros 



               

não permanentes. São países eleitos pela Assembleia Geral que se revezam dentro do 

conselho, cada qual possuindo um mandato de dois anos além do fato de não obterem o 

direito ao veto. O veto só deve ser utilizado como recurso extremo; os membros 

permanentes devem abster-se caso não sejam a favor de uma decisão, mas não estejam 

dispostos a vetá-la.(UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, About) 

O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão cujas decisões 

possuem caráter obrigatório, diferentemente do caráter recomendatório que possuem as 

decisões da Assembleia Geral, por exemplo. Ou seja, o que fica decidido pelo Conselho 

deve ser, obrigatoriamente, aceitado por todos os países pertencentes a ONU, além do 

fato de que as decisões do Conselho devem ser automaticamente acatadas por todos os 

países, podendo inclusive autorizar intervenção militar para garantir a execução de suas 

resoluções. Neste caso, percebemos o alto nível de delegação destinado a esse 

organismo, entre outras palavras, podemos perceber que todos os Estados membros da 

ONU delegaram a apenas quinze países (constituintes do Conselho de Segurança) o 

poder decisão relacionado a assuntos que envolvem interesses de um todo. Nota-se 

também a partir desta análise, o alto nível de legalização da organização, ou seja, devido 

a fortes e eficientes mecanismos de monitoramento e ao constante medo de represálias e 

sanções que podem ser estabelecidas por parte do Conselho a um determinado Estado 

que atue contra os princípios, normas e regras daquele, este possui seu comportamento 

restringido, cria-se ai um padrão de comportamento. O organismo é conhecido também 

por autorizar o desdobramento de operações de manutenção da paz e missões políticas 

especiais. (HERNDL, 1989). 

 

Cabe a ele, entre outras atribuições: 

 Manter a paz e segurança internacionais de acordo com os princípios e objetivos 

das Nações Unidas; 

 Investigar qualquer disputa ou situação que pode levar a um atrito internacional; 

 Formular planos para o estabelecimento de um sistema para regulamentar 

armamentos; 

 Determinar a existência de uma ameaça à paz ou ato de agressão e recomendar 

qual ação deve ser tomada; 

 Convidar Estados-Membros para aplicar sanções econômicas ou outras medidas 

que não envolva o uso da força para prevenir ou parar agressões; 



               

 Tomar ações militares contra um agressor. 

Uma resolução dentro do mesmo é aprovada se obtiver maioria de nove dos quinze 

membros, incluindo os cinco membros permanentes. Um voto negativo de um membro 

permanente configura um veto à resolução. Ou seja, para que uma resolução seja 

aprovada, nenhum membro permanente pode votar contra a mesma. A abstenção de um 

membro permanente não configura veto. 

Em suma, de acordo com a Carta (das Nações Unidas), o Conselho de Segurança 

tem a responsabilidade primária pela manutenção da paz e segurança internacional. Tem 

15 membros, e cada membro tem um voto. De acordo com a Carta, todos os Estados-

Membros são obrigados a cumprir as decisões do Conselho. 

O Conselho de Segurança assume a liderança na determinação da existência de 

uma ameaça à paz ou ato de agressão. O órgão apela às partes em litígio para liquidá-lo 

por meios pacíficos e recomenda métodos de ajuste ou termos de liquidação. Em alguns 

casos, o Conselho de Segurança pode recorrer à aplicação de sanções ou mesmo 

autorizar o uso da força para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. 

O organismo de Segurança também recomenda à Assembleia Geral a nomeação 

do Secretário-Geral e da admissão de novos membros das Nações Unidas. E, em 

conjunto com a mesma, elege os juízes da Corte Internacional de Justiça. 

4 REGIMES  

 

Os regimes internacionais são definidos como princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisões de determinada área das relações internacionais, 

em torno dos quais convergem as expectativas dos atores. Como um ponto de partida, 

os regimes têm sido conceituados como variáveis intervenientes entre os fatores causais 

básicos, de um lado, e resultados e comportamentos, de outro. (KRASNER, 1982) 

Esse uso do conceito é consistente com outras formulações recentes. Keohane e 

Nye, por exemplo, definem os regimes como “conjuntos de arranjos de governança” que 

incluem “redes de regras, normas e procedimentos que regulam comportamentos dos 

atores e controlam os seus efeitos” (KEOHANE; NYE, 1977, p.19). Haas argumenta 

que “o regime engloba um conjunto mutuamente coerente de procedimentos, regras e 

normas.” (HAAS, 1980, p.553). Hedley Bull, ao referir- se à importância das regras e 

instituições na sociedade internacional, sustenta que as regras são “princípios gerais 

imperativos que requerem ou autorizam determinadas classes de pessoas ou grupos a 



               

comportar-se das maneiras prescritas”. (BULL, 1977, p. 54). Para Bull, as instituições 

ajudam a assegurar adesão às regras por meio da formulação, da comunicação, da 

administração, da imposição, da interpretação, da legitimação e da adaptação dessas 

regras. (GUIMARÃES et al., 2012). 

Os regimes precisam ser entendidos como algo mais do que arranjos temporários 

que mudam com cada alteração de poder ou interesses dos estados. Keohane (1977) 

sustenta que uma distinção analítica básica precisa ser feita entre regimes e acordos. Os 

acordos são arranjos ad hoc, geralmente únicos e de curta duração. O propósito dos 

regimes, por sua vez, é facilitar os acordos. Da mesma forma, Jervis  argumenta que o 

conceito de regimes “não implica apenas normas e expectativas que facilitam a 

cooperação, mas uma forma de cooperação que é mais do que atender o próprio egoísta 

de curto prazo” (JERVIS, 1982, p. 357). Por exemplo, ele sustenta que as restrições 

aplicadas na Guerra da Coréia e em outras guerras específicas não deveriam ser 

consideradas como um regime. Tais regras, como “não bombardear santuários”, foram 

baseadas puramente em avaliações de interesse de curto prazo. (GUIMARÃES et al., 

2012).   

Desde inícios da década de 1980, teóricos das relações internacionais 

(KRASNER, 1989) já viam na construção de regimes internacionais a solução para 

explicar e mesmo promover a cooperação interestatal num ambiente internacional 

caracterizado pela lógica do dilema de segurança. Trata-se de um esforço em se pensar a 

questão de como coordenar as ações de atores utilitários em um contexto política onde 

atores diversos interagem na ausência de um ente governamental superior que possa 

regular seus contatos. Nesse sentido, ganha destaque o papel desempenhado por 

diferentes conjuntos de princípios, normas, regras e procedimentos responsáveis e por 

informar os diferentes atores o que se constituiria como o comportamento adequado 

dentro de um contexto específico. (AMARAL, 2010). 

  Os regimes são estas instituições de caráter não-hierárquico em torno das quais 

as expectativas dos atores convergem. Eles são deliberadamente construídos pelos 

atores com o propósito de mitigar o caráter de auto-ajuda das RI ao demonstrar aos 

Estados a possibilidade de obter ganhos conjuntos por meio da cooperação 

(HASENCLEAVER ET AL, 2000: 3). 

Os regimes são um fenômeno que emergiu e ganhou cada vez mais destaque nas 

relações internacionais contemporâneas. Sua presença pode, agora, ser sentida e 

observada em áreas temáticas bastante específicas e diversificadas. As esferas política, 



               

econômica e do meio ambiente são somente alguns dos exemplos que poderíamos citar. 

O estudo dessa área temática ganha espaço entre os pesquisadores de RI e incentivam as 

diferentes abordagens teóricas a se posicionar perante o tema. (AMARAL, 2010) 

Os regimes internacionais, de forma bastante simplificada, podem ser 

classificados em três principais escolas (HASENCLEAVER ET AL, 2000: 7-12): 

 

1. Os neoliberais vêem os regimes como uma via para facilitar a cooperação 

internacional. Para esta vertente, estas instituições permitem que os atores racionais 

contribuam uns com os outros no sentido de realizar seus interesses comuns, pois os 

regimes aumentam a transparência das relações entre os variados agentes internacionais, 

permitindo que se reduza a incerteza nessa interação, assim diminuindo o medo de 

trapaça e a possibilidade de exploração dos demais participantes. 

 

2. Para os realistas os regimes, sua emergência e sua persistência estão ligados à 

distribuição das capacidades materiais no sistema internacional. Assim, criam regras 

aqueles que têm maiores condições materiais de criá-las e obedecem a elas os atores 

“mais fracos”, que não conseguem resistir à imposição desses princípios, devido a sua 

condição de maior vulnerabilidade. 

Assim, para essa corrente teórica, há uma clara vinculação entre os regimes e a presença 

de um hegemon interessado em prover estes “bens públicos internacionais” que não 

existiriam se não houvesse interesse por parte desse ator preponderante em “bancar” a 

criação de um novo regime. 

Nesse sentido, se comparados aos liberais, os realistas consideram é mais difícil criar e 

manter regimes, pois essa dinâmica dependeria da disposição de um ator dominante e 

não somente do mero somatório das preferências de vários atores de menor importância. 

 

3. Já os chamados cognitivistas abordam a questão dos regimes a partir de um viés 

sociológico. Criticam as teorias anteriores – liberais e realistas – por tomarem as 

preferências dos atores como dados exógenos, ou seja, como algo pré-estabelecido que 

pode ser “descoberto”, mas não debatido ou teorizado. 

Os cognitivistas se preocupam com o conhecimento dos atores, seu processo de 

aprendizado e a forma como a incerteza derivada dos lapsos de informações podem 

influenciar a tomada de decisão ao moldar as preferências. 



               

Os cognitivistas se dividem duas categorias: fracos e fortes. Os primeiros ainda 

compartilham com realistas e neoliberais uma preocupação com mecanismos causais, 

tentando explicar “por que” algum regime internacional é criado a partir da 

pressuposição de que os atores podem ser racionais. Já os segundos se focam sobre o 

caráter social do conhecimento, assim buscando entender quais como as regras e 

concepção eu “nós” e “eles” compõem os contextos em que é criado de um determinado 

regime, assim descartando a pretensão de desvendar alguma suposta racionalidade 

atemporal por trás das ações internacionais. Além disso, os atores dessa vertente – 

também chamada de “construtivista” – consideram que as identidades dos Estados são 

construídas socialmente, de modo que as preferências dos agentes também estão em 

constante mutação.  

Em comum, estas duas “subvertentes” cognitivistas têm a preferência por tratar 

os Estados como representadores de papéis dentro de um dado contexto internacional, 

ao invés de inexoráveis maximizadores de utilidade, como pretendem realistas e 

neoliberais. Assim, nem sempre será seu interesse maximizar seu poder, pois diferentes 

contextos podem gerar diferentes preferências (HASENCLEAVER EL AL, 2000: 11). 

Sendo assim, um grande se estrutura em torno da noção de regimes 

internacionais. Devido ao fato de sua definição nem sempre ser clara, as fronteiras entre 

este conceito e outras categorias utilizadas pelos teóricos contemporâneos das RI nem 

sempre são tão claras quanto gostaríamos. (AMARAL, 2010) 

5 SOBERANIA 

 

Surgindo com o Estado Moderno, o conceito de soberania, ao longo do tempo, 

se tornou imprescindível para que possamos determinar a existência de países, e mais 

ainda, para que surgissem as Relações Internacionais enquanto campo de estudo.  

Antes da existência do conceito de Estado soberano, a concepção do Estado 

antigo era bem diferente deste. Nas cidades-Estados gregas, o governo era ou 

monárquico ou oligárquico –  quando o poder ficava nas mãos das principais famílias da 

pólis. Na Idade Média, existia um governo com bases absolutistas, e que tinha como 

maior exemplo o Sacro Império Romano-Germânico. Essa época “se revela 

historicamente como o longo período em que a ideia de Estado se apresenta amortecida 

em favor da multiplicidade e competição de poderes rivais.” (BONAVIDES, p.158) 



               

Em 1648, com o fim do Sacro Império Romano-Germânico, o Tratado de 

Westfália estabeleceu a paz na Europa e trouxe consigo um novo modelo de política 

internacional, com bases mais sólidas e levando os Estados ao nível de únicos atores do 

sistema internacional. Fica decidido então que cada um teria soberania absoluta sobre 

suas fronteiras, ou seja, teria autonomia para deliberar acerca de sua economia, política 

interna e externa e religião, tudo isso sem a participação de outros Estados.  

Segundo Paulo Bonavides, a soberania faz com que) 

 

[...] o poder do Estado se sobreponha incontrastavelmente aos demais 

poderes sociais, que lhes ficam subordinados. A soberania assim entendida 

como soberania interna fixa a noção de predomínio que o ordenamento 

estatal exerce num certo território e numa determinada população sobre os 

demais ordenamentos sociais. (BONAVIDES, p. 156) 

 

A partir desse conceito, existem vários outros termos que são estabelecidos, 

como é o caso da soberania democrática e soberania teocrática. O primeiro, estabelece 

que cabe aos cidadãos o exercício da democracia, e o segundo estabelece que só exerce 

o poder aquele cuja escolha se dê por vontade divina.  

Na abordagem. teocrática, existem várias vertentes como: a da natureza divina 

dos governantes, a da investidura divina e da investidura providencial. A primeira seria 

a mais exagerada de todas, consideraria o governante uma divindade, logo, acredita que 

seus súditos deveriam venerá-lo e cultuá-lo. A segunda, entende Deus como designador 

do poder do governante, mas não tira dele o seu caráter humano. A terceira, admite 

apenas a origem divina do poder, mas permite que antigos governantes decidam quem 

serão seus sucessores. 

Já dentro das abordagens democráticas, existe a da soberania popular e da 

soberania nacional. A primeira foi desenvolvida por Hobbes, e seria considerada por ele 

enquanto 

a soma das distintas frações de soberania que pertencem como atributo a cada 

indivíduo, o qual, membro da comunidade estatal e detentor dessa parcela do 

poder soberano fragmentado, participa ativamente na escolha dos 

governantes.” (BONAVIDES, p.166)  

 

A segunda foi fundada durante a Revolução Francesa e mantida na Assembleia 

Constituinte,  

A Nação surge nessa concepção como depositária única e exclusiva da 

autoridade soberana. Aquela imagem do indivíduo titular de uma fração da 



               

soberania, com milhões de soberanos em cada coletividade, cede lugar à 

concepção de uma pessoa privilegiadamente soberana: a Nação. Povo e 

Nação formam uma só entidade, compreendida organicamente como ser 

novo, distinto e abstratamente personificado, dotado de vontade própria, 

superior às vontades individuais que o compõem.” (BONAVIDES, p. 167). 

 

Assim, a distinção entre as duas vertentes da soberania democrática seria feita a 

partir dos 

efeitos da faculdade de participação política do eleitorado, que aqui 

[soberania nacional] se limita, circunscrito àqueles que a Nação investir na 

função de escolha dos governantes e ali, na doutrina da soberania popular, se 

universaliza a todos os cidadãos com o direito que lhes cabe por ser cada 

indivíduo portador ou titular de uma parcela da soberania. (BONAVIDES, 

p.168) 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES 

 

Na tabela a seguir cada representação do comitê é classificada quanto ao nível de 

demanda que será exigido do delegado, numa escala de 1 a 3. Notem que não se trata 

de uma classificação de importância ou nível de dificuldade, mas do quanto cada 

representação será demandada a participar dos debates neste comitê. Esperamos 

que essa relação sirva para auxiliar as delegações na alocação de seus membros, 

priorizando a participação de delegados mais experientes nos comitês em que a 

representação do colégio for mais demandada. 
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