
CAPÍTULO 21

NAÇÕES UNIDAS, CONSELHO DE SEGURANÇA, A ORDEM 
MUNDIAL E O BRASIL

 “O Brasil é insatelitizável”, Azeredo da Silveira 

“Apenas os Estados podem fazer a ONU funcionar”, Sergio Vieira de Mello

“À medida que o mundo muda, a ONU deve mudar também”, Joseph Stiglitz

Ronaldo Mota Sardenberg1

1 INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos Estados-membros fundadores da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Participou, com o sacrifício de seus filhos na luta contra a tirania nazifas-
cista, e esteve representado em São Francisco,2 onde chegou a ser considerado – já 
naquela época – um possível membro permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU) e que, desde então, sempre esteve presente nas grandes 
deliberações multilaterais. Tendo em vista esse patrimônio comum, nós, brasileiros, 
nos sentimos à vontade para passar em revista o desempenho histórico das Nações 
Unidas, avaliar seu atual papel no campo da manutenção da paz e da segurança e 
examinar, sob o ângulo do futuro, a ordem internacional.

Desde a fundação da ONU, não só se manifestaram conflitos em todas as 
regiões do globo, mas, sobretudo, vivemos sob a permanente ameaça do terror 
nuclear. Essa última ameaça se encontra mitigada, mas não desapareceu, uma vez 
que os arsenais nucleares continuam a existir, como demonstram os testes recentes 
da Coreia do Norte. 

A questão da paz internacional está tomando novos contornos. Seu conteú-
do não é apenas a ausência da guerra nuclear e a redução de sua ameaça, mesmo 
porque proliferam os conflitos convencionais. A paz, para ser verdadeira, deverá 
incorporar uma série de dimensões, como a seguir se comentará. 

A questão da paz e da segurança, nas atribuições da ONU, não pode ser 
considerada de forma isolada. A paz verdadeira, assim como a segurança, inscre-
ve-se em um plano mais abrangente, em que estão presentes as dimensões atuais 

1. Diplomata de carreira, representante permanente junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em dois períodos 
e embaixador em Moscou e Madri.
2. Cidade em que foi elaborada a Carta das Nações Unidas, em 25 de abril de 1945. No entanto, a ONU foi oficializada 
em 24 de outubro de 1945.
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e futuras relativas ao bem-estar dos povos – dimensões essas frequentemente mar-
cadas pela extrema desigualdade – e as considerações de justiça e democracia, tão 
fundamentais, quer no plano internacional, quer no interno.

O multilateralismo é uma técnica de trabalho tão valiosa quanto a do rela-
cionamento bilateral, ao qual se adiciona um tipo de negociação em que interesses 
variados estão simultaneamente representados pela voz dos Estados participantes.

A ONU é a mais abrangente organização intergovernamental que a comu-
nidade internacional logrou construir. Entretanto, novos desafios colocam-se para 
as Nações Unidas com o final da Guerra Fria. Após décadas de confrontação, que 
envenenaram a cena internacional e a emergência de uma nova ordem mundial 
em construção, a sociedade contemporânea parece transitar para a pós-moderni-
dade – isto é, para um mundo distinto do que teve vigência desde o Iluminismo 
ou, pelo menos, no último século e meio.

Assim, é oportuno e necessário situar a organização no quadro dessa macroes-
trutura internacional em formação. Em última análise, discute-se a viabilidade das 
Nações Unidas como a conhecemos – ou seja, como uma instituição idealmente 
voltada não apenas para a manutenção da paz e da segurança coletiva e para a 
harmonização da ação das nações, mas também para o progresso dos povos em 
seu sentido mais amplo.

2 BRASIL E ONU: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

O Brasil assumia, desde 1963, postura ativa na Assembleia Geral das Nações 
Unidas (AGNU) em defesa do ideário dos 3Ds (desarmamento, desenvolvimento 
e descolonização), por intermédio do então chanceler João Augusto de Araújo 
Castro. Três décadas mais tarde, tive a oportunidade, como chefe da missão do 
Brasil junto às Nações Unidas, de reafirmar o continuado e firme compromisso 
brasileiro com os 3Ds, mas com versão atualizada – ou seja, a do desenvolvimento, 
do desarmamento e da democratização das relações internacionais.

Araújo Castro foi um dos grandes expoentes da diplomacia brasileira do século 
XX. Contribuiu, com aguçado espírito crítico e senso de humor, para imprimir 
embasamento teórico à política externa brasileira, e “melhor do que ninguém ex-
prime as esperanças e frustrações brasileiras com a Organização das Nações Unidas” 
(Azambuja, 1989 apud Vargas, 2013, p. 237).3

3. Sobre a trajetória diplomática de Araújo Castro, Sardenberg (1982, p. 3-5) destaca: “a grande maioria das ideias 
de Araújo Castro está hoje, direta ou indiretamente, integrada no patrimônio comum da diplomacia brasileira. Suas 
percepções não eram produto da reflexão gratuita. (...) Procurou integrar os acontecimentos a partir de uma perspectiva 
especificamente brasileira e de uma visão global do movimento e do destino das relações internacionais. (...) Não caiu 
na tentação nem do particularismo nacional estreito e xenófobo, nem do internacionalismo fácil, que muitas vezes 
disfarça a inautenticidade e a alienação. Percebeu, como disse, de forma lapidar, que a verdadeira interdependência 
supõe a prévia independência de todos os parceiros. (...) Assim, por exemplo, enxergava a ironia de que as Nações 
Unidas se dedicassem à manutenção da paz, quando elas mesmas refletiam, em sua Carta, a distribuição de poder 
resultante da Segunda Guerra.”
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Para ilustrar as diferenças entre o foco da atuação das Nações Unidas – e, 
incidentalmente, de suas expressões institucionais – em décadas anteriores e nesse 
momento, bastaria contrastar a atuação da Assembleia Geral e do Conselho de 
Segurança da ONU em diferentes cortes temporais e temáticos. 

Na luta pela descolonização e contra o regime racista do apartheid, as Nações 
Unidas atuaram de forma pioneira, como uma vanguarda que abriu caminhos no 
plano internacional para as vitórias enfim alcançadas pelos povos que lutavam por 
sua emancipação nacional e pela igualdade racial. Por essa via, assinale-se, o Brasil 
esteve presente na criação dos Estados que emergiram do regime colonial e da 
nova e democrática África do Sul. Participou o Brasil de grandes embates diplo-
máticos e, apesar das dificuldades internas que conheceu, soube – em momentos 
críticos – tomar posições que muito nos honram. Esse desempenho é ilustrativo 
do amadurecimento da postura externa brasileira, assim como do desenvolvimento 
de sua visão e seu engajamento universalista. 

Nessas questões, a Assembleia Geral das Nações Unidas provou ser mais di-
nâmica e atuante que o Conselho de Segurança, cujo funcionamento esteve, por 
décadas, fundamentalmente emperrado pelas injunções do confronto Leste-Oeste, 
bem como pela tenaz resistência oposta ao tratamento da temática colonial pelas 
metrópoles. O próprio Brasil teve, nos anos 1960, sua latitude no Conselho de 
Segurança delimitada por essas injunções. Em contraste, nossa presença no conselho 
em 1988 e 1989 e, em particular, no período 1993-1994 teve como pano de fundo 
um cenário em que os parâmetros de poder, até então vigentes, passavam por pro-
cesso de desmoronamento na busca de novas fundações para a ordem internacional.

Assim, um exame em perspectiva do papel das Nações Unidas no período 
precedente suscita uma série de questões ainda atuais, a saber: a imbricação das 
Nações Unidas com a ordem contemporânea: o equilíbrio político entre seus 
órgãos principais: a evolução de suas modalidades de atuação: a composição e a 
representatividade desses órgãos; e, em última análise, a relevância política, a longo 
prazo, da organização. 

De 1945 a nossos dias, a Carta das Nações Unidas foi capaz de acomodar o 
processo de radical universalização; conquista política de extraordinário valor e, 
em si mesma, definidora também do mundo em que vivemos. Basta lembrar que, 
em sua origem, a organização contava com uma composição razoavelmente homo-
gênea de 51 membros; a maior parte integrante das regiões mais desenvolvidas e 
da América Latina, tendo como membros periféricos países ainda profundamente 
identificados com os valores centrais do sistema. Hoje, com uma configuração 
quase plenamente universal de 194 Estados-membros, a diferenciação cultural 
entre eles é muito mais sensível, e o substrato comum tornou-se tênue e de difícil 
amálgama parlamentar.
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Originalmente, o CSNU tinha onze membros, sendo cinco permanentes e seis 
não permanentes. No início da década de 1960, ocorreu uma expansão para quinze 
membros, vigente até hoje, com a manutenção do mesmo número de membros 
permanentes. Naquela época, o universo da Assembleia Geral das Nações Unidas 
era expandido pelos países recém-descolonizados, que chegavam a quase uma 
centena – ou seja, o dobro do quadro de membros originais das Nações Unidas. 

3 AS DIVERSAS LENTES DE PERCEPÇÃO DA ONU

A ONU foi sempre entendida como algo mais significativo e importante do que um 
simples reflexo de relações de poder. Desse modo, pôde abrigar, como observei, as 
lutas do anticolonialismo ainda quando as relações de força eram profundamente 
desfavoráveis às antigas colônias e à população negra da África do Sul. Similarmente,  
a organização permitiu aos países pobres, já na década de 1950, abrir o debate 
mundial sobre a questão do subdesenvolvimento, e desaguou no extraordinário 
esforço multilateral sobre a temática de comércio e desenvolvimento na década 
subsequente. A Assembleia Geral das Nações Unidas foi o foro privilegiado para 
essas questões, e, no âmbito regional, a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (CEPAL) teve papel altamente relevante para a América Latina. 
Algumas lentes de percepção da ONU podem ser aqui focalizadas.

A primeira percepção é que as Nações Unidas competem para ser o foco das 
atenções mundiais não apenas com os Estados-membros mais poderosos, para os 
quais, em algumas situações, os caminhos unilateralmente trilhados se revelam mais 
atraentes que a vereda multilateral. Além disso, em muitos temas de alcance global, 
a ONU apresenta fortes divergências em relação às instituições de Bretton Woods 
(Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco Mundial) e outros organismos, 
como o GATT (atual Organização Mundial do Comércio – OMC). Vale lembrar 
ainda que hoje as organizações não governamentais (ONGs) – em particular, as 
de âmbito regional ou mundial – usam e são usadas amplamente por Estados mais 
poderosos ou pela própria ONU, o que cria novos e variados tipos de relação. 

A segunda percepção é que a linguagem da Carta das Nações Unidas é elo-
quente, elevada e inspiradora em tudo o que se refere à enunciação de propósitos 
e princípios. Ao mesmo tempo, é minuciosa, prescritiva e realista em tudo o que 
se relaciona com as regras de operação do poder internacional. Pelas funções que 
exerce ou deve exercer, a ONU constitui uma ilustração expressiva do funciona-
mento das relações de poder, que se fazem sentir no âmbito da organização, ainda 
que mediatizadas. As mutações da grande agenda das Nações Unidas expressam-se 
por meio da inclusão ou do esquecimento de certos temas e da ênfase com que 
são tratados. Tudo isso indica uma especialização de tarefas entre os diferentes 
mecanismos multilaterais que nada tem de neutra ou apolítica. 
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As Nações Unidas foram concebidas como a pedra de toque da macroestru-
tura internacional. Na origem, sua Carta pode ser interpretada como um pacto 
“horizontal” entre Estados igualmente soberanos, embora díspares em poder. A 
Carta deveria ter papel verdadeiramente constitutivo da ordem internacional, com 
base no princípio da responsabilidade coletiva pela paz. 

Nesse contexto, Barreto (2012, p. 364), com base em reflexão de Gelson 
Fonseca Júnior, afirmava que o Brasil, na “condição de ‘país médio’ era levado, 
na sua opinião, a uma atitude de ‘preferência pela diplomacia e pelo direito’ e ao 
‘consequente afastamento de políticas de poder’”.

Durante o período inicial da Guerra Fria, a ascendência dos ocidentais per-
mitia mobilizar automaticamente maiorias em todas as questões de segurança e 
mesmo naquelas de cunho econômico e social que pudessem ser abordadas em 
termos ideológicos. A ONU converteu-se em palco para a guerra de propaganda, 
em detrimento de suas funções negociadoras e de foro. A organização descarac-
terizava-se e, por muito tempo, foi relegada ao descrédito, configurando-se o que 
viria a ser chamada de “crise do multilateralismo”.

As Nações Unidas não são a mera comissão de frente de potências dominan-
tes para coonestar suas ações político-militares, nem muito menos um simples 
palco para externalizar as frustrações de países periféricos; em segundo lugar, não 
constituem, a qualquer título, um governo mundial, sendo exclusivamente uma 
organização internacional, e não supranacional. Depende da vontade política de 
seus Estados-membros, e a eles não se sobrepõe.

4 ONU E CONSELHO DE SEGURANÇA: A INSTÂNCIA DAS GRANDES POTÊNCIAS?

No pós-Guerra Fria, o recurso ao conselho, por parte das grandes potências, é feito 
sob a reserva expressa de que a ação nas Nações Unidas não preenche suas opções 
de atuar de forma unilateral por meio de coalisões ad hoc, não necessariamente sob 
a égide da organização. Para essas potências, o conselho opera hoje normalmente; 
a faculdade do veto está preservada, embora não constitua a única opção para o 
encaminhamento das crises. 

A partir de 1992, uma nova política se afirma, em consequência do desmoronamento 
da URSS e do bloco socialista, do fim da confrontação Leste-Oeste e da proliferação 
de conflitos locais e regionais. Durante um breve momento, os membros anglo-saxões 
do conselho pareciam inebriados pelo poder. 

As décadas do pós-Guerra Fria se caracterizam pelo esmaecimento da temática Norte-
-Sul, em grande parte em função do fracasso, por oposição dos países desenvolvidos, 
da tentativa de estabelecimento da chamada Nova Ordem Internacional Econômica 
e do lançamento do processo de globalização econômica e de iniciativas correlatas. 
Novos temas ganham primeiro plano, como as questões dos direitos humanos, da 
mulher, do combate ao narcotráfico, e se abre uma breve era das grandes conferências 
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multilaterais, das quais a Conferência do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento 
e paradigmática (Sardenberg, 2013, p. 96).

Assim, renovada ênfase está sendo dada às questões de “diplomacia preven-
tiva”, Peacemaking e “imposição da paz”. A expectativa de que a ONU poderia 
desempenhar papel proativo como guardiã da paz, por meio de operações de nova 
geração com a irônica “imposição da paz pela força”, foi rapidamente dissipada, 
quando foram percebidos os riscos militares inerentes às crises que eclodiram no 
pós-Guerra Fria. 

O conselho é justamente um órgão de composição extremamente restrita, 
que se beneficia, por isso, de uma agilidade decisória, mas que se ressente hoje de 
falta de legitimidade representativa. A Assembleia Geral das Nações Unidas, por 
sua vez, é o órgão mais democrático e representativo da comunidade internacional, 
por sua composição universal, mas se tem mostrado, em anos recentes, inoperante 
em questões cruciais de sua alçada.

De um lado, a reestruturação do Conselho de Segurança é um imperativo 
político, sobre o qual a posição brasileira é amplamente conhecida. De outro, a 
revitalização da AGNU é imprescindível. 

A respeito do papel do Conselho de Segurança e da AGNU, vale recordar que 
os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula da Silva buscaram 
igualmente estimular um equilíbrio de relevância entre essas duas instâncias, não 
obstante terem atribuições tão distintas.

Na abertura do Debate Geral da 56a Sessão da AGNU, em 2001, o então 
presidente FHC sustentou que a força das Nações Unidas exigia “uma AGNU mais 
atuante, mais representativa e um CSNU mais representativo, cuja composição não 
podia continuar a refletir o arranjo entre os vencedores de um conflito ocorrido 
havia mais de 50 anos” (Barreto, 2012, p. 663).

Lula da Silva, em entrevista concedida ao periódico The Economist, em feve-
reiro de 2006, pontuou:

E a ONU precisa levar em conta a nova geopolítica. Acabou a bipolaridade, acabou 
a Guerra Fria, a democracia está se consolidando em muitos países. Então, o que 
nós queremos? Que a ONU seja mais representativa, que ela possa representar mais 
condignamente o que é o mundo político de hoje e não apenas o Conselho de Segu-
rança. O Conselho de Segurança é um rito, mas o ECOSOC também, que discute a 
questão econômica, precisa mudar. Nós precisamos dotar a ONU de instrumentos 
que lhe dêem credibilidade para tomar as decisões (Brasil, 2006, p. 5). 

A esse respeito o ex-presidente Lula da Silva, em entrevista à revista The Eco-
nomist, deixou clara a intenção de estimular as relações – sempre difíceis – não só 
entre essas duas instâncias, mas também entre o CSNU e o Conselho Econômico 
e Social (ECOSOC), que integra a AGNU. 
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Essa interação entre o Conselho de Segurança e o ECOSOC é, sem dúvida, 
um tema altamente controverso. Uma influência maior do CSNU poderia gerar 
indesejável “intrusão” desse órgão voltado para a política de poder, em uma instância 
da ONU que se dedica a temas como desenvolvimento social e direitos humanos. 
Ao mesmo tempo, os cinco membros permanentes (P5) do CSNU tendem a resistir 
a possíveis visões mais heterodoxas do ECOSOC sobre o conselho. 

O Brasil sempre esteve à frente dos esforços para promover os ideais do desen-
volvimento, do desarmamento e da democratização das relações internacionais. O 
verdadeiro equilíbrio qualitativo e operacional entre esses dois órgãos centrais das 
relações internacionais asseguraria a todos os Estados uma participação equitativa 
na moldagem da nova ordem internacional. São essas bandeiras fundamentais 
para o destino das Nações Unidas na ordem mundial e, em última análise, para a 
inserção internacional do Brasil.

A questão do equilíbrio se reflete, de certa forma, nas diferentes ênfases 
atribuídas por Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva a um tema central 
da diplomacia brasileira nesse período (a reforma do Conselho de Segurança da 
ONU e a aspiração brasileira a um assento como membro permanente). A questão 
é assim sintetizada por Fernando de Mello Barreto:

Houve significativa alteração de ênfase entre a gestão de Celso Amorim, no governo 
Itamar Franco, e a de Lampreia, com Fernando Henrique Cardoso. Embora o novo 
governo continuasse a apoiar a ideia de vir o Brasil a ocupar um assento adicional 
como membro permanente, a prioridade atribuída a esse objetivo se mostrou menos 
presente (Barreto, 2012, p. 489).

Na gestão de Celso Lafer, a mesma postura de apoio àquela aspiração foi 
preservada, sem, entretanto, atingir o nível de prioridade atribuído posteriormente 
pelo governo Lula da Silva. 

Gelson Fonseca Júnior focaliza a postura reformista do Brasil a respeito da 
reforma do Conselho de Segurança da ONU como o corolário da vocação mul-
tilateral do Brasil. 

Para um país que privilegia o direito sobre o poder, nada mais natural do que um 
esforço contínuo para ter maior presença naquele que é por essência o foro mais 
importante para o exercício do multilateralismo no campo da paz e da segurança: o 
CSNU (Fonseca Júnior apud Pontes, 2017, p. 164). 

Ricupero faz reflexão exemplar sobre o tema do Brasil no Conselho  
de Segurança. 

Ainda que o Brasil tivesse feito tudo certo, a capacidade brasileira de influenciar 
os acontecimentos não era e não é suficiente para resolver os impasses da maneira 
que desejamos. Por maior e mais judicioso que tenha sido o ativismo diplomático 
brasileiro, não se logrou produzir consenso para reformar o Conselho de Segurança, 
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quanto mais para fazê-lo de acordo com os interesses do Brasil. (...) Quer dizer, é 
mais um problema de insuficiência de poder ou vontade política apropriada de nossa 
parte (Ricupero, 2017, p. 651-652).

A esse respeito, registro que, durante a I Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas em que o ex-presidente Lula esteve presente, constituiu-se o G4, 
formado pelo Brasil, pela Índia, pela Alemanha e pelo Japão, para promover a 
reforma do conselho. 

O ato constitutivo do G4 foi assinado na residência oficial do embaixador 
do Brasil, pelas mais altas autoridades dos países antes mencionados. Desde então, 
dado o intenso esforço diplomático promovido pelo G4, pode-se afirmar que 
mudou significativamente o perfil diplomático do Brasil na ONU, se firmou sua 
candidatura e se excluiu a hipótese de que qualquer outro país da região pudesse 
deslocar a candidatura brasileira.

Ricupero adiciona com propriedade que 

as notórias dificuldades de promover reformas importantes dentro do sistema decisório 
das Nações Unidas há muitos anos acarretam um virtual bloqueio à possibilidade 
de criar, de acordo com a Carta da ONU, novas estruturas globais necessárias ou de 
reformar as existentes (Ricupero, 2017). 

Essa observação tem a virtude de oferecer ao leitor informação e percepção 
precisas sobre as dificuldades para países como o Brasil protagonizarem mudanças 
efetivas na ONU. 

5 BRASIL E ONU: UMA TRAJETÓRIA RECENTE 

O Brasil tem mantido uma atuação de qualidade na ONU. A diplomacia brasileira 
procura estar atuante nos trabalhos da organização, com o cuidado de manter 
posturas construtivas e centradas na defesa do interesse diplomático brasileiro.

O Itamaraty trabalha assiduamente no sentido de combinar a diplomacia 
bilateral e a multilateral. Seus objetivos últimos são os de preservar as opções do 
Brasil na cena internacional, no presente e no futuro, e, ao mesmo tempo, contri-
buir para a paz e a segurança internacional.

O Brasil respeita a Carta das Nações Unidas e está atento para o dinamismo da 
vida internacional. O país coloca com especial ênfase a observância de propósitos e 
princípios da ONU (capítulo 1, arts. 1o e 2o), a Solução Pacífica de Controvérsias 
(capítulo 4, arts. 33 a 38) e a Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e 
Atos de Agressão (capítulo 7, arts. 39 a 51).

Tanto quanto seja factível, o Brasil favorece a criação de posições de negociação 
pacífica, bem como procura evitar as posturas intransigentes e promover a flexibili-
dade no campo externo. O país busca igualmente tomar iniciativas políticas, tendo 
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presente os valores que nos são caros, como os da democracia e da não agressão. 
Atua em prol da modernização da chamada arquitetura institucional, de modo que 
a ONU melhor possa aproveitar as oportunidades políticas e as novas agendas de 
desenvolvimento brasileiras.

Como membro fundador das Nações Unidas, sua delegação esteve presente 
nas reuniões preparatórias e na conferência de São Francisco. O Brasil tem sido, 
desde então, incansável no esforço de fazer valer os dispositivos da Carta das Nações 
Unidas, assim como no empenho de manter um relacionamento pacífico entre os 
Estados-membros.

Na segunda metade do século XX, cresceu sensivelmente a presença in-
ternacional do Brasil. A atuação brasileira na ONU contribuiu fortemente para 
esse processo, o que equivale a dizer que essa organização, como o principal foro 
internacional, foi muito positiva para a diplomacia brasileira.

Em resposta quer às mutações internacionais, quer à atual perpetuação das 
formas arcaicas de conflitos, torna-se mais profunda a convicção de que a agenda, 
as instituições, os procedimentos e os métodos de trabalho da ONU requerem 
urgente reforma. 

Um desenvolvimento particularmente interessante foi a promoção, em espe-
cial na primeira década do século XXI, pelo Brasil e por outros países, de reformas 
na organização. O esforço em prol das reformas se dirigiu ao CSNU, à AGNU 
(revitalização) e ao ECOSOC, sob o enfoque dos impasses, dos progressos e das 
perspectivas. Não há como ocultar que esse processo prima pelas ambiguidades.

Vivem as Nações Unidas uma etapa crucial, não só em termos da hipertrofia 
do CSNU, mas também, até recentemente, da percepção de sua incapacidade – 
mesmo vencida a etapa da Guerra Fria – de resolver conflitos espinhosos. O grande 
número de operações de paz de longa duração – em Chipre, na Iugoslávia, no 
Líbano, em Angola etc. – é a melhor evidência dessa situação. Esse processo per-
dura até os nossos dias no Mali, na República Centro-Africana e em outros países.

Tais observações se colocam no pano de fundo da crise financeira da ONU; 
crise essa derivada da inadimplência de seus grandes contribuintes. Outros pro-
blemas centrais são a necessidade de buscar o equilíbrio entre a AGNU, o CSNU 
e o ECOSOC, bem como de criar instâncias para acompanhar o ativismo do 
secretariado e um mecanismo de equilíbrio entre o peso político dos países indus-
trializados e a capacidade parlamentar dos numerosos países em desenvolvimento 
e não alinhados.

Nos trabalhos do CSNU, reflete-se, em última análise, uma contradição 
entre os anseios por maior democratização e as necessidades de maior efetividade 
política. Se, de um lado, é lícito defender que todos os países têm iguais direitos 



Política Externa Brasileira em Debate:  
dimensões e estratégias de inserção internacional no pós-crise de 2008

558 | 

de acesso a um assento no CSNU, é igualmente forçoso reconhecer que uma 
composição desequilibrada, em deliberações de questões cruciais sobre a paz e a 
segurança, compromete os fundamentos políticos que deveriam embasar a avaliação 
e a atuação das Nações Unidas.

O conspícuo esvaziamento da AGNU é outro fator de preocupação. A assembleia 
está em realidade imprensada entre o universalismo de sua composição e a extensão 
de sua agenda (centenas de itens). Por sua vez, não se poderia aceitar passivamente 
o argumento simplista de que a eficácia de um órgão de composição restrita seria 
preferível à representatividade de um órgão universal, como fator de legitimação. 

O CSNU é justamente um órgão de composição extremamente restrita, que 
se beneficia, por isso, de uma agilidade decisória, mas que se ressente de uma falta 
de legitimidade representativa. A AGNU, por sua vez, é o órgão mais democrático 
e representativo da comunidade internacional contemporânea por sua composição 
universal, mas se tem mostrado, em anos recentes, inoperante no tratamento de 
algumas questões cruciais de sua alçada, dado o engarrafamento de sua agenda. 

Sempre houve nas Nações Unidas alguma tensão entre o realismo e o ide-
alismo político. Sempre houve em consequência um espaço para o debate das 
questões políticas, econômicas, sociais e jurídicas, que não encontra paralelo em 
outros foros nos quais o realismo ganha todas as batalhas. O realismo político 
indica que o poder (econômico e militar) sempre determinará o rumo das relações 
internacionais e das Nações Unidas. A escola idealista – que é utópica, aos olhos 
do realismo – apela para a ética, o direito internacional e os princípios democrá-
ticos e, em sua faceta mais radical, para os desejos da maioria da humanidade. As 
duas tendências se chocam em grande número de temas em discussão nas Nações 
Unidas; por exemplo, a reforma e a composição do CSNU e do ECOSOC e a 
escala das contribuições financeiras pagas pelos Estados-membros. Evidentemente, 
a posição realista é usualmente assumida pelas potências “satisfeitas”, em oposição 
às demais, que buscam mudanças genéricas ou localizadas.

A variedade de tarefas atribuídas ao CSNU facilitou a expansão de suas 
atividades. O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão executivo, 
na medida em que tem a faculdade de determinar ações concretas e mandatórias 
para a manutenção da paz e da segurança internacionais, em situações específicas, 
e de velar por sua execução. O caráter do CSNU pode ser diplomático, visto que 
permite a produção de soluções negociantes entre as partes; cominatório, quando 
as soluções são baseadas no capítulo 7 da Carta; e quase judicial, quando arbitra 
situações sobre as quais se arroga decidir, sem possibilidade de revisão de outros 
órgãos do mérito jurídico ou político.

O CSNU tem ampliado suas atribuições jurisdicionais. A posição de que tal 
ampliação não fere a “letra” ou o “espírito” do texto constitucional busca maximizar 
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a ONU como instância legitimadora da sustentação dos atuais arranjos de poder. 
Sob o influxo desses conceitos, o conselho chamou a si funções normativas, seja 
pela discussão de temas de alcance universal, seja pela criação de precedentes como 
fontes de um case law constitutivo, cuja formulação é subtraída da participação 
da comunidade internacional mais ampla. As ações inovadoras, por assim dizer, 
do conselho pressupõem “interpretações criativas” da Carta, que funcionam como 
“reformas brancas” e a reinterpretam sem passar pelo traumático processo de adoção 
de emendas. Tudo isso sob o império da faculdade do veto.

Nesse sentido, renovada ênfase foi atribuída às questões de “diplomacia pre-
ventiva”, de peace-making e de “imposição da paz”, com esmaecimento das fronteiras 
que as separam. A despeito das dificuldades financeiras e operacionais da ONU, 
vislumbrou-se a possibilidade de dotar diretamente as Nações Unidas de uma 
espécie de “exército permanente” para pronto emprego em situações de crise. No 
entanto, a expectativa ingênua de que a ONU poderia desempenhar papel proativo 
como guardião militarizado da paz, por meio de operações de nova geração com a 
irônica “imposição da paz pela força”, foi dissipada quando se percebeu a dimensão 
dos riscos militares às atuais crises. Da euforia pelos aparentes êxitos iniciais no 
imediato pós-Guerra Fria, passou-se logo para a sóbria verificação do impasse em 
que se encontrava a ONU, em diversas regiões, muitas vezes colocadas em meio a 
atoleiros políticos e militares e hostilizadas por todas as partes em conflito.

Ao mesmo tempo que o Brasil tem um histórico de destacada atuação no Con-
selho de Segurança da ONU, nosso perfil na Assembleia Geral das Nações Unidas 
tem procurado refletir a prioridade que o país atribui ao tema do desenvolvimento. 
Nesse sentido, a tradição de uma política externa voltada para o desenvolvimento 
tem encontrado acolhida por parte de nossos parceiros, no âmbito dos países em 
desenvolvimento na ONU.

Iniciativa emblemática nesse contexto ocorreu em maio de 1993, quando 
o chanceler Fernando Henrique Cardoso preconizou a adoção de uma “Agenda 
para o desenvolvimento”, no âmbito da ONU; “é com essa preocupação que 
preconizamos na ONU a adoção de uma Agenda para o desenvolvimento”, que 
complemente a ideia de uma simples “Agenda para a Paz”. “O debate das questões 
da paz e da segurança, que tende a ser privilegiado pelas grandes potências, não 
pode suplantar o debate em torno da problemática do desenvolvimento econômico 
e social” (Barreto, 2012, p. 272).

Coerente com essa diretriz, procurei introduzir, quando era representante 
permanente da missão do Brasil junto à ONU, em 1995 e 1996, debates sobre 
aquele tema, que confluíram para a aprovação de duas resoluções destinadas a 
promover uma “Agenda para o Desenvolvimento”. Esta tinha como seu eixo cen-
tral o chamado Diálogo ONU-Bretton Woods, com o objetivo de elevar o perfil 
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de atuação da ONU na área econômica e, dessa forma, influir – junto ao Fundo 
Monetário Internacional e ao Banco Mundial – para que essas instituições passas-
sem a priorizar não só medidas de ajustamento econômico, mas também políticas 
sociais destinadas a reduzir as desigualdades sociais. 

A iniciativa brasileira gerou fortes resistências, tanto por parte de parceiros 
do G77, impregnados de uma visão de conflito Norte-Sul, quanto de países de-
senvolvidos que anteviam uma indesejável contaminação de Bretton Woods por 
visões mais heterodoxas da ONU. Superadas essas robustas resistências iniciais, o 
projeto de resolução protagonizado pelo Brasil foi posteriormente endossado por 
um grande número de países.

O resultado desse esforço da diplomacia brasileira foi coroado de êxito, pois 
evoluiu, anos mais tarde, para a institucionalização do Diálogo ONU-Bretton 
Woods como atividade regular desenvolvida pelas Nações Unidas, com benefícios 
tangíveis para ambas as instituições. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Brasil na ONU: quatorze pontos para atuação futura 

Além da retrospectiva histórica, este capítulo procurou oferecer uma visão do cami-
nho da ONU em direção ao futuro. Vivemos hoje a transição rumo a um mundo 
multipolar, mas que exige uma reconfiguração do multipolarismo do passado, que 
bem conhecemos. Hipóteses menos otimistas, especialmente em 2017, nos forçam 
a considerar também a possibilidade de um retrocesso na ordem internacional. 

O Brasil tem um lugar no mundo que lhe é próprio e reflete nossa identi-
dade internacional, moldada por uma diversidade de fatores. Entre esses figuram: 
dimensão territorial; potencialidades econômicas, sobretudo na agroindústria e na 
agropecuária, mas, em menor grau, na indústria de transformação; imenso litoral, 
continuidade territorial; e fronteira com dez vizinhos. Essas condições habilitam 
o país a exercer um papel construtivo e de relevo, em que cabem manifestações de 
poder – sobretudo de soft power – que abrem espaço para iniciativas políticas em 
seu entorno regional e em teatros mais distantes. 

Figuram entre as iniciativas mais expressivas: a exitosa participação do Brasil 
em operações de paz das Nações Unidas; as políticas de mediação no contexto re-
gional (conflito Peru-Equador); envolvimento em agrupamentos como o Fórum de 
Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) e o BRICS –  constituído por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul; e propostas inovadoras de governança global. 

No âmbito das Nações Unidas, o Brasil considera que a bem-sucedida desco-
lonização e o fim do apartheid da África do Sul constituíram, em décadas anteriores,  
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uma realização histórica para as Nações Unidas. Esse desenvolvimento abriu espaços 
para o Brasil na cena internacional, não apenas em termos econômicos e comer-
ciais, mas também na arena política. Tais espaços ainda precisam ser preenchidos 
de forma mais ampla.

Outro desenvolvimento foi o fim da Guerra Fria e a montagem de novas 
questões, de alto interesse civilizatório na cena internacional, o que introduziu 
expressivas inovações. Com o surgimento de novas preocupações, expandiu-se 
nas Nações Unidas um diversificado temário: direitos humanos; não proliferação 
das armas nucleares; e segurança coletiva. Em outro nível, ganharam importância 
temas tais como: democracia e paz democrática; unilateralismo e responsabilidade 
coletiva; e, ainda em outra dimensão, crime organizado, narcotráfico e terrorismo. 

Outras questões ganham igualmente espaço na agenda onusiana, tais como: 
nova fase da governança global; migrações internacionais; desenvolvimento humano 
e segurança humana; combate à fome e construção de uma agenda de segurança 
alimentar; cooperação global em saúde; clima e mudanças climáticas; redução de 
emissões por desmatamentos e degradação florestal; e interconexão com atores 
não estatais (ONGs).  

É provável, portanto, que esses itens, tão diferenciados, ganhem em anos 
futuros a frente das preocupações mundiais. Resta garantir que a problemática 
predominante na agenda da ONU (paz, segurança e desenvolvimento) não perca 
prioridade no novo mundo que se está construindo. 

Em 2013, busquei dar um passo adiante nesse caminho. A intenção na época 
era abrir espaço para reflexão sobre as linhas principais que deveriam orientar a 
presença do Brasil na ONU, na esperança de que pudéssemos ampliar um debate 
sobre um futuro código da ação brasileira não só no que concerne à ONU, mas 
também com relação à ordem internacional como um todo, o que não ocorreu. 

A seguir, com base nessa iniciativa, apresento uma proposta mais modesta, 
que creio se inserir bem no tema central deste livro.

1) Nesta época de incertezas – aparentemente crescentes –, afirmam-se novas 
e preocupantes realidades geopolíticas, ao passo que se percebe a inin-
terrupta e oportunista exploração de lacunas e contradições da presente 
ordem mundial. Nesse quadro, é recomendável, no plano multilateral, 
sobretudo na ONU, reiterar a firme aderência da diplomacia brasileira aos 
propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, os quais, em conjunto 
com a parte preambular da Carta, constituem a plataforma mais avançada 
e universal que até hoje se pode alcançar na esfera internacional, como 
incansavelmente insistiu o embaixador João Augusto de Araujo Castro. 
O sistema coletivo de paz e segurança, como definido na Carta, ainda é 
a melhor garantia à disposição dos Estados.
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2) É enganador pensar que a ONU e o próprio sistema internacional 
caminham para o estabelecimento de um “governo mundial”. As chamadas 
tendências supranacionais facilmente mascaram interesses ou ambições 
nacionais dos Estados mais poderosos.

3) A democracia está crescentemente presente no plano internacional, mas 
não chegou a tornar-se universal. Em muitos países, as formalidades en-
cobrem a ausência de substância democrática. Salvo exceções à regra, o 
Brasil só tem a ganhar com a difusão das práticas democráticas na ordem 
internacional. Na ONU e em outros foros, todos os Estados – em especial, 
os mais poderosos – devem: i) comportar-se de forma democrática na arena 
internacional; ii) respeitar a plena operação dos processos democráticos 
alheios, nos quais a intervenção estrangeira tende a usurpar os poderes e 
as prerrogativas civis; e iii) promover a cooperação internacional em prol 
do Estado de direito, da participação popular, do fortalecimento das insti-
tuições democráticas e da remoção das desigualdades sociais e econômicas.

4) A opção pela diplomacia – ou seja, pela negociação pacífica, tem ou deve 
ter prioridade na ONU, a qual é por excelência o terreno da “diplomacia 
preventiva”. São de duvidosa utilidade e eficácia as soluções militares para 
os conflitos. O uso da força é uma exceção, sendo reservado para quando 
se esgotarem as alternativas diplomáticas.

5) A expressão de aspirações e interesses de países grandes e pequenos deve 
ser estimulada. Para formatar novos tipos de diálogo, será necessário 
ouvir todos os Estados-membros, de maneira a minimizar as assimetrias 
não apenas entre eles, mas também entre os órgãos principais das Nações 
Unidas.

6) Por sua universalidade, por estar diretamente sintonizada com as preocu-
pações dos Estados-membros, a Assembleia Geral das Nações Unidas é a 
verdadeira guardiã das intenções democráticas da Carta de São Francisco. 
A propalada crise da AGNU se vincula à crise da democracia na organi-
zação como um todo. Sua desvalorização corresponde a uma tendência 
perniciosa a ser enfrentada.

7) É preocupante o desequilíbrio na ONU. A AGNU precisa ser fortalecida, o 
que pode ocorrer por meio de melhor estruturação de seu funcionamento. 
Principalmente no que concerne à consolidação de sua agenda, pelo 
emprego de técnicas parlamentares atualizadas, pelo robustecimento das 
funções de seu presidente, pela interpretação mais estrita e consequente 
dos poderes concedidos pela Carta ao CSNU e pela ampla utilização dos 
grupos regionais e de afinidade de interesses.
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8) Mudanças progressistas na AGNU não prejudicarão a fundamental im-
portância do CSNU. Os problemas deste são conhecidos e necessitam 
ser enfrentados, em particular no que toca a sua composição restrita, 
seu passado e seu presente, caracterizados que são pelo uso imoderado 
da faculdade de veto, suas persistentes deficiências de representatividade 
e seus procedimentos crescentemente opacos. A reforma do CSNU é 
essencial. As realidades políticas devem ser reconhecidas e refletidas na 
composição do CSNU, seus procedimentos, modernizados e seu papel 
diplomático (negociador), estimulado.

9) É indispensável regular de forma mais apurada as operações de paz das 
Nações Unidas. No passado, o lançamento de numerosas operações coin-
cidiu com alguma confusão conceitual, uma vez que o CSNU provou 
ser extremamente casuísta na definição de parâmetros e mandatos que as 
orientam. A razão principal dessa situação é que os P5 são extremamente 
cautelosos, no que diz respeito à criação de regimes a serem seguidos no 
futuro. Na verdade, as operações de paz são, sem dúvida, um instrumento 
importante, mas há de examiná-las caso a caso.

10) Interessa ao Brasil que os países da América Latina e do Caribe usufruam 
uma adequada presença diplomática na ONU, máxime no CSNU. Nossos 
países se unem por fatores como a coesão política, as tradições culturais 
e a adesão ao direito internacional, além de interesses convergentes nos 
planos econômico e ecológico, entre outros. Na visão brasileira, é ne-
cessário reforçar a unidade latino-americana na diplomacia multilateral, 
o que é plenamente compatível com os interesses regionais brasileiros.

Com o avanço dos processos democráticos, cada vez mais nos entendemos 
como uma América que, além de latina, é não só anglo-saxã, mas também 
indígena, negra e mestiça. Elementos esses que se combinam – inclusive 
com outras heranças étnicas – de diferentes formas e em distintas pro-
porções, em cada um de nossos países.

11) A adesão comum aos valores democráticos embasa uma relação criativa 
e equitativa entre os países latino-americanos e as nações industrializadas 
do Ocidente, na ONU e em outras instâncias.

12) Não é possível predizer a forma que tomará a economia mundial, nos 
próximos anos – se o globalismo será hegemônico ou, pelo contrário, 
se prevalecerá a tendência à regionalização. Hoje é mais difícil que no 
passado recente prognosticar o futuro dos Estados Unidos, que seguem 
como a mais forte economia mundial, enquanto a presença da China 
se avoluma. Não haverá, porém, futuro para o diálogo Norte-Sul, caso 
os países avançados, capitaneados pelos Estados Unidos, firmem, como 
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parece acontecer, uma estratégia que resulte na desagregação do Sul com 
coalizão parlamentar e negociadora.

13) Nem a cooptação de países como o Brasil ou o México, por exemplo, 
seria suficiente para assegurar o futuro estável da economia mundial. 
Nem um surto de isolacionismo nos Estados Unidos auguraria êxitos 
econômicos, no plano global. Hipoteticamente, ainda que o Brasil viesse 
a figurar entre os “escolhidos”, ficariam desatendidos os nossos interesses 
últimos – dada a forte imbricação regional do país, seria de todo impra-
ticável que uma visão de futuro do Brasil abstraísse o entorno regional 
em que este se insere.

14) O globalismo tem-se revelado excludente de grupos sociais e até mesmo 
de países inteiros. Essa tendência obriga que a diplomacia brasileira no 
plano multilateral insista na validade do desenvolvimento, o qual é não só 
um objetivo, mas também um direito a ser estruturado como plataforma 
mínima de entendimento entre todos os países.
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