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Resumo 

 Este artigo analisa os desafios regionais enfrentados pelos países do G4 na 

busca por assentos permanentes no CSNU, pois não se pode ignorar demanda já 

consolidada por reformar tal conselho. Para isso, utilizou-se metodologia de 

vertente qualitativa, baseando-se em fontes primárias e secundárias. É possível 

identificar que, diante da relutância dos P-5 em aceitar uma das propostas, a 

tendência é pensar que o CSNU tem por finalidade salvaguardar o status quo das 

potências de 1945. Além disso, vale dizer que os desafios dos países do G4 têm 

raízes históricas, mas, ao mesmo tempo, estão numa lógica contemporânea de um 

mundo multipolar, no qual as organizações internacionais têm importância ao passo 

que os Estados, soberanamente, decidem integra-las na busca por legitimidade e 

força de ação.  
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Introdução 

 Os autores entendem que segurança internacional é tema de grande 

relevância na agenda internacional, principalmente levando em conta a 

perspectiva Realista dos estudos de Relações Internacionais. A escolha do Realismo 

para análise se deu por três motivos: por tal perspectiva ter o Estado como ator 

racional e central nas relações internacionais, por sua definição de anarquia do 

sistema internacional e pelo poder ser considerado elemento central na análise das 
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relações internacionais. (NOGUEIRA; MESSARI 2005; p. 21-56) 

Partindo disso, as organizações internacionais são mecanismos criados 

pelos próprios Estados como forma de promover a discussão acerca de temas de 

interesse. Soberanamente, os Estados decidem integrar as organizações 

internacionais como forma de participar das discussões para obter vantagens, 

inclusive impondo suas visões e tomando decisões, de acordo com o grau de poder 

que detêm. A Organização das Nações Unidas (ONU) não foge à regra.  

O foco deste artigo se dará em um órgão da ONU: o Conselho de 

Segurança 3 . Este tem como fim a manutenção da paz e da segurança 

internacionais. Também possui número limitado de cadeiras em sua composição, 

cinco delas sendo permanentes. Os membros permanentes, os conhecidos como P-

5, gozam do direito de veto, o que significa que o CSNU não aprova nenhuma 

resolução se algum dos P-5 se manifestar contrário a ela. Os P-5 são Estados Unidos 

da América (EUA), França, Reino Unido (RU), República Popular da China (RPC) e a 

antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). (ONU, 1945)  

O CSNU possui característica mais exclusivista e menos “congregativa” 

ao passo que concentra reduzido número de Estados que, inclusive, concentra 

poder diferenciado – leia-se superior – ao dos demais Estados-parte da ONU. E, 

assim, “como é possível compatibilizar um projeto de paz universal”? Seria o CSNU 

a presença inexorável do Realismo na ONU?  (RODRIGUES; ROMÃO, 2011; p. 11-12) 

Foram questionamentos como estes os motivadores dos clamores por uma reforma 

no CSNU. É válido ressaltar que já existem propostas formalizadas de três grupos 

para reformar o CSNU.  

 Com o uso do método qualitativo baseado em fontes primárias e 

secundárias, se busca entender neste artigo quais são os desafios regionais que o 

grupo reformista do G4 enfrenta para aprovar a sua proposta de um CSNU 

ampliado. Para tanto, este artigo apresenta breve estudo sobre as quatro regiões 

onde os países do G4 se encontram, com foco especial na problematização de 

relacionamentos bilaterais. 

 

As propostas oficiais  

Diante do já apresentado, os Estados-parte da ONU passaram a questio- 

                                         
3 Aqui mencionado pela sigla CSNU.  



 

Anais do 3º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 31 de outubro de 2014 

3 

nar a configuração anacrônica4 do CSNU. Por isso, o assunto da reforma reconquista 

força no ano de 1992, com a aprovação da Resolução 47/62 pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (AGNU), o que deu origem a um grupo de trabalho para estudar 

e propor alterações no conselho. (AGUILAR, 2009; p. 15, 19) 

Treze anos depois da Resolução 47/62, Estados se articularam de modo a 

redigir e apresentar propostas formais à AGNU, formando três grupos: o grupo do 

G4, o Grupo Africano e o grupo Unidos pelo Consenso.  

O G4 foi o primeiro grupo a formalizar proposta de reforma. Apoiados 

por 23 Estados5, Alemanha, Brasil, Índia e Japão lideram o grupo. O documento 

aborda proposição de reforma no tamanho e na composição do Conselho, bem 

como a melhoria, na visão do grupo, dos métodos de trabalho. Também estabelece 

as normas para candidatura e eleição dos novos membros permanentes, emendas 

na Carta da ONU e sobre o direito de veto. (AGNU a, 2005) 

Em seguida, o Grupo Africano apresentou sua proposta. Sendo maior dos 

grupos – 44 Estados6 -, sua proposta difere pouco da proposta do G4, mas o ponto 

de maior destaque é justamente o aumento da participação dos Estados africanos 

no CSNU. A África é um continente conflituoso e os Estados do grupo defendem que 

o desenvolvimento pode auxiliar na manutenção da segurança internacional, além 

de questionarem o fato de o continente africano ser o único sem representação 

permanente no CSNU. (AGNU b, 2005) 

A terceira proposta oficialmente apresentada à AGNU é a do Grupo 

Unidos pelo Consenso. Doze Estados7 são os responsáveis por ela e vale destacar 

que é a única proposta que não clama por um alargamento dos assentos 

permanentes. (AGNU c, 2005) Vale dizer que, para Rubens Ricúpero, esta proposta 

tem caráter claro de oposição à proposta do G4 por motivos regionais. Ele advoga 

                                         
4 Atribuir a característica anacrônica ao CSNU significa dizer que sua configuração não corresponde 
aos arranjos de poder da atualidade, além de não ser representativo como a ONU intenta ser.   
5  Os Estados que assinam a propostas juntamente com o G4 são: Afeganistão, Bélgica, Butão, 
Dinamarca, Fiji, França, Geórgia, Grécia, Haiti, Honduras, Islândia, Ilhas Salomão, Kiribati, Letônia, 
Maldivas, Nauru, Palau, Paraguai, Polônia, Portugal, República Checa, Tuvalu e Ucrânia.   
6 Os Estados intitulados como Grupo Africano são: África do Sul, Angola, Argélia, Botsuana, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Camarões, Chade, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Etiópia, Gabão, 
Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Jamahiriya Árabe Libia, Libéria, 
Moçambique, Madagascar, Malauí, Mali, Ilhas Maurícias, Mauritânia, Níger, Namíbia, Nigéria, 
Quênia, República Unida da Tanzânia, Ruanda, Seicheles, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, 
Somália, Sudão, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. 
7 Os Estados do Grupo Unidos pelo Consenso são: Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Espanha, 
Itália, Malta, México, Paquistão, República da Coreia (conhecida como Coreia do Sul), San Marino e 
Tuquia.  
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que potências regionais como a Itália, o Paquistão e a Argentina “prefeririam que 

nenhum assento permanente fosse criado a vê-los alocados a seus rivais”, caso de 

Alemanha, Índia e Brasil, respectivamente.  (RICÚPERO, 2011; p. 48)  

Na Tabela 1 a seguir, feito com base nas resoluções A/59/L.64, 

A/59/L.67 e A/59/L.68, é possível identificar com maior clareza as propostas de 

cada grupo acerca do alargamento do CSNU e do direito de veto.  

 

Tabela 1 – Propostas de mudança relativas a: 

 
Cadeiras 

permanentes 
Cadeiras não-
permanentes 

Direito a veto 

G4 

Seis (6): duas 
para a Ásia, duas 
para a África, 
uma para 
América Latina e 
Caribe e uma 
para Europa 
Ocidental e 
outros Estados. 

Quatro (4): uma 
para a Ásia, uma 
para a África, 
umas para 
América Latina e 
Caribe e uma 
para Europa 
Oriental.  

Somente será 
discutido após 
quinze anos da 
reforma. Sendo 
assim, os seis 
novos membros 
permanentes não 
exercerão o 
direito de veto.   

Grupo Africano 

Seis (6): duas 
para a Ásia, duas 

para a África, 
uma para 

América Latina e 
Caribe e uma 
para Europa 
Ocidental e 

outros Estados. 

Quatro (4): uma 
para a Ásia, duas 

para a África, 
umas para 

América Latina e 
Caribe e uma 
para Europa 

Oriental. 

Os novos 
membros 

permanentes 
gozarão do 

mesmo direito de 
veto que os cinco 

membros 
permanentes 

atuais. 

Grupo Unidos 
pelo Consenso 

Não muda.  

Dez (10): cinco 
para a Ásia, 
quatro para 

América Latina e 
Caribe, três para 
Europa Ocidental 
e outros Estados 

e duas para a 
Europa Oriental. 

Não muda.  

   

   Elaboração dos autores.  

 

  A seguir, serão explorados os contextos regionais dos países do G4.  
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Desafios regionais da Alemanha 

O Estado alemão só passa a integrar a ONU em setembro de 1973, mas, 

mesmo sua participação sendo “recente”, atualmente a Alemanha é o terceiro 

maior contribuinte da ONU, atrás apenas de EUA e Japão, nesta ordem. Em 2004, 

quase 9% de toda a arrecadação da organização foi de responsabilidade única da 

Alemanha. (XAVIER, 2007; p. 48) Quase vinte anos depois de ser parte da ONU, com 

sua reunificação, a agora chamada República Federal da Alemanha passou a 

orientar sua política externa como um Estado soberano, ganhando, potencial 

econômico e político. O que se observou nesse período foi ganho de importância na 

política internacional, ao ponto de se igualar com a importância das políticas 

externas de Estados como a França e o RU. (PFETSCH, 1997; p. 178-179) No 

entanto, para o autor, a Alemanha ainda possui nível de potência intermediária, 

pois, no campo do poder militar, “permanece a renúncia às armas atômicas, 

biológicas e químicas, a limitação do contingente das Forças Armadas e a ausência 

de um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.”. (PFETSCH, 1997; 

p. 179) 

A atual situação da União Europeia (UE) – hoje mais alargada do que no 

final da década de 1980 – na área de segurança ainda é singular no sistema 

internacional, pois a Política Externa e de Segurança Comum (PESC) europeia abre 

espaço para se discutir política externa, segurança, defesa e, consequentemente, 

soberania. (CHARILLON, 2001; p.122) Ainda, sob a ótica de Krotz e Maher, há alto 

grau de dificuldade para a cooperação relativa à PESC, pois  

 

Em nenhuma outra área é mais elevada a probabilidade de 

incompatibilidade de interesses e valores básicos do que na política 

externa, segurança e defesa, porque essas são as questões que atingem o 

âmago da soberania e da identidade do Estado. (KROTZ; MAHER, 2011 apud 

PEREIRA, 2012)  

 

Ainda vale destacar que, por mais profunda que sejam as relações entre 

os Estados-membro da UE, há discrepâncias no interesse nacional. Por mais que a 

PESC clame por uma “europeização” das políticas externas dos Estados, há dois 

questionamentos ainda sem resposta:  
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“como se comporta um Estado que não tinha uma forte 

tradição diplomática e que a União Europeia obriga a formular posições em 

certas questões internacionais?” (...) como se comportam, no quadro da 

europeização das políticas externas, diplomacias que já têm as suas 

tradições próprias, as suas prioridades externas, a sua cultura burocrática 

e a sua visão do mundo? (CHARILLON, 2001; p.123) 

 

Desde 1998, com a Cúpula de St. Malo, RU e França já mostraram 

posições de liderança em relação à agenda de segurança na Europa, uma vez que 

são os principais atores. (PEREIRA, 2012; p. 215) Porém, em 2010, Sarkozy e 

Cameron – líder francês e britânico, respectivamente, na época – lançaram uma 

cooperação na área de defesa que representou não só uma nova abordagem 

contrária à Cúpula, como também a busca pela manutenção do status quo. Vale 

destacar que, para Jones, a Alemanha tem papel relevante no processo de 

integração e que, assim, deve fundamentalmente se posicionar se quiser qualquer 

mudança do bilateralismo para o multilateralismo na política europeia de defesa. 

(JONES, 2011 apud PEREIRA, 2012; p. 215)  

Lembra-se que à UE é atribuída personalidade jurídica, o que significa 

que o bloco assina acordos e é reconhecido como uma unidade em várias situações 

internacionais. Inclusive, no âmbito da AGNU, por exemplo, a UE é reconhecida 

como membro-observador, tendo direito ainda a voz – não a voto – nos debates, de 

respostas e de apresentar emendas. (PEREIRA, 2012; p. 219) Este fato abre 

precedente para alguns questionamentos envolvendo a supranacionalização.  

Um deles – e o de maior relevância para este trabalho – é relativo à 

França e ao RU serem membros permanentes do CSNU e isto “lhes assegura 

controle sobre decisões relativas à segurança global. Protagonismo menor não seria 

aceito em nível regional.”. (PEREIRA, 2012; p. 226)  

Existe, portanto, proposta liderada pela Itália de que a Europa tenha um 

assento unificado no CSNU, de modo a superar o obstáculo relativo ao 

protagonismo da Europa no sistema internacional. Esta proposta é apoiada por 

alguns outros Estados da UE8 – não é o caso da Alemanha, obviamente –, mas não 

vai ao encontro da regra de que só Estados podem ter assentos no CSNU. (PEREIRA, 

2012; p. 226) Boffa, senador italiano em 1989, já defendia naquela época que sua 
                                         
8  Espanha e Polônia, por exemplo, declararam apoio à proposta italiana. Contudo, somente a 
Espanha assina a proposta do Grupo Unidos pelo Consenso. (AGNU c, 2005; PEREIRA, 2012; p. 226) 
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concepção de Europa unida 

 

(...) não é aquela de uma entidade fechada, isolada ou 

protecionista: terá, também, a necessidade de inserir-se numa organização 

internacional cada vez mais articulada e complexa, isto é, capaz de 

adequar-se às exigências dos problemas internacionais que nos ameaçam. 

(BOFFA, 1989; p. 87) 

 

Por outro lado, na Alemanha, como já colocado, a opinião pública alemã 

sempre demonstrou ceticismo em relação à Bruxelas, o que também dá força à 

Alemanha não se juntar à Itália e pleitear um assento para si. (PFETCH, 1997; p. 

179)  

A situação das high politics na Europa é bastante delicada. Por um lado 

existem arranjos que direcionam os Estados à supranacionalidade como já visto, 

mas, pela ótica realista, o Estado é um ator racional e egoísta que visa sempre a 

realização do interesse nacional, juntando-se, para isso, com ou contra outros 

Estados.   

 

Desafios regionais do Brasil 

O Brasil é membro-fundador da ONU, o que se deveu em parte à 

participação brasileira na II Guerra Mundial, situação em que Osvaldo Aranha 

declarou que, ao final do conflito, “o Brasil estaria inelutavelmente fadado a ser 

uma grande potência.”9 (MARQUES, 2011; p. 183)   

Fato curioso é que o Brasil foi cogitado para assumir uma cadeira 

permanente no CSNU à época da criação da Organização. No entanto, a URSS, 

temendo mais um aliado histórico à política externa estadunidense no órgão, vetou 

a participação do país sul-americano. (MARQUES, 2011; p.183) Então, isso motivou 

o Brasil a não medir esforços para ganhar representatividade na ONU e importância 

no sistema internacional. Para Marques, inclusive, “as pretensões brasileiras em 

relação à ONU parecem perpassar governos de diferentes matizes ideológicos e 

transcender a lógica da relação custo-benefício.” (MARQUES, 2011; p. 172)  

                                         
9 Segundo Celso Amorim, na II Guerra Mundial, “O Brasil teve posição de liderança na América 
Latina e participou ativamente – com os Aliados – da campanha contra o fascismo na Europa. Foi 
nesse contexto que o Brasil se tornou um dos 51 membros fundadores das Nações Unidas.” (AMORIM, 
2007; p. 8-9)   
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Do início do século XXI para os dias atuais, observa-se uma dicotomia nas 

relações entre os países da América do Sul: ao mesmo tempo em que se percebe 

uma opção pelo “realismo de poder” na política exterior dos Estados (BERNAL-

MEZA, 2005; p. 10) – o que coloca a prevalência do interesse nacional como centro 

na determinação das posturas estatais e da definição de prioridades na agenda –, 

também se tem a criação de mecanismos multilaterais de cooperação regional – 

como é o caso da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL). (PAGLIARI, 2010; p. 

16)  

É ingênuo, então, pensar que existe uma visão homogênea na América 

como um todo sobre como deve ser sua inserção internacional, considerando aqui 

também a presença dos EUA na região e como este deseja e orienta suas relações 

com os demais países do continente. (BERNAL-MEZA, 2005; p. 10)  

Argentina e Chile, principalmente, mantêm suas desconfianças acerca 

das motivações brasileiras para o pleito de um assento no CSNU, o que provocou, 

inclusive, uma aliança entre Chile e México no conselho durante a polêmica Guerra 

do Iraque do início dos anos 2000. (BERNAL-MEZA, 2005; p 12-13)  

Não se pode, aliás, estudar as relações do Brasil com a América do Sul 

sem se demorar um pouco em suas relações com Argentina. Desde a chegada da 

ideia de República à América, Argentina e Brasil mantiveram clara disputa pela 

hegemonia sub-regional, chegando ao ponto de se verem como possíveis inimigos e 

se rearmarem um contra o outro no início do século XX. Contudo, o relacionamento 

foi marcado por aproximações e afastamentos durante os anos seguintes, devido, 

basicamente, a interesses comerciais dos dois países. Foi só com o mandato do 

Presidente Juscelino Kubitscheck – de 1956 a 1960 – e com a Operação Pan-

Americana (OPA) que o interesse em criar e cultivar bons relacionamentos com 

seus vizinhos e com a América como um todo ganhou força. A ditadura militar, 

tanto no Brasil quanto na Argentina, trouxe consigo um surto de rivalidade entre os 

dois países – inclusive com a busca de ambos pelo desenvolvimento de tecnologia 

nuclear com fins bélicos – que só foi atenuada a partir do caso das Malvinas e da 

redemocratização dos Estados na década de 1980. (BUENO, 1997)  

O que se percebe hoje, após anos de integração regional, sobretudo no 

âmbito do MERCOSUL, é uma convergência relativa entre os dois Estados que tange 

muito mais aspectos de comércio do que de política. Aliás, tratando de MERCOSUL, 
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há uma questão manifesta a respeito de hegemonia intrabloco. Nem a Argentina 

pode aceitar que o Brasil assuma e seja declarado líder sem dúvidas, e vice-versa. 

(BUENO, 1997) Tal fator tem seus reflexos nas relações internacionais de ambos os 

Estados – agora não mais falando só de América do Sul, mas do sistema 

internacional como um todo.  

Desde Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso como seu Ministro 

de Relações Exteriores, o Estado brasileiro articula ações a fim de ganhar força e 

destaque internacional, com status de potência média. “O único problema é que 

nossos vizinhos não concordam necessariamente com essa estratégia brasileira.” 

(MARQUES, 2006; p. 186) Em agosto de 1997, por exemplo, Carlos Menem, o 

presidente argentino na época, levantou oposição à candidatura do Brasil a 

membro permanente do CSNU, retomando o discurso feito seis anos antes por 

Guido Di Tella, no qual ele afirma que a Argentina é líder regional (BUENO, 1997):  

 

Nossa política diante do mundo nos coloca em uma situação 

de liderança na região, porque nos adiantamos em mudanças que, na 

maior parte da região, estão sendo percebidas como imprescindíveis. 

Longe de nos afastarmos da América Latina, então, assumimos o papel da 

vanguarda que aspiramos. 10  (LLANA, 1992, p. 94) 

  

Mais recentemente, na gestão de Nestor Kirchner, as propostas 

brasileiras dentro dos organismos multilaterais – como a OMC e a ONU – foram 

chamadas de “elitistas e pouco democráticas” pelo próprio presidente. Novamente 

sendo mais específica com relação ao pleito pelo assento permanente no CSNU, o 

Brasil conta com oposições declaradas das chancelarias da Argentina e do México, 

além de baixa manifestação de desejo de negociar.  (MARQUES, 2006; p. 186-187)  

A falta de apoio argentino à proposta do G4 – justamente por causa do 

Brasil – sempre foi esperada, segundo Rubens Ricúpero. Para ele, a proposta do 

Grupo Unidos pelo Consenso veio de potências regionais que preferem que não seja 

criado nenhum assento permanente a ver cadeiras alocadas a seus rivais. 

(RICÚPERO, 2011; p. 48) Mas também, devido à distribuição geográfica de vagas, 

                                         
10 Originalmente, em Espanhol: “Nuestra política de cara al mundo nos pone en una situación de 
liderazgo en la región porque nos hemos adelantado a cambios, que en la mayor parte de la región 
se están viviendo como imprescindibles. Lejos de alejarnos de América Latina, pues, asumimos el 
rol de vanguardia al que aspiramos.”  
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pensando no grupo América Latina e Caribe em um CSNU ampliado, a disputa pelo 

assento permanente só poderia mesmo ficar entre Argentina, Brasil e México. 

(VARGAS, 2008; p. 131)  

Buscando convencer a Argentina a manifestar apoio ao Brasil, o 

Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães aproxima a argumentação de um elo 

importantíssimo entre os dois países: o MERCOSUL. Ele diz que, dando uma vaga 

permanente para a região e sendo o Brasil a assumi-la, o CSNU terá sua 

competência expandida para incluir na agenda temas de interesse argentino, 

brasileiro e mercosulino – como meio ambiente, drogas, terrorismo, regimes 

políticos, pobreza –, o que criará oportunidade única para o MERCOSUL consolidar 

seu papel político suficiente para a defesa de seus interesses no cenário 

internacional. Só que isso demanda que Argentina e Brasil coordenem suas políticas 

para conquistarem o assento permanente no CSNU; essa política não deve ser vista 

como um ponto de competição entre os dois países – e, inclusive, ambos devem 

evitar incitar mais pontos de rivalidade, até para não estimular os outros Estados 

americanos a fazerem o mesmo –, mas sim como um esforço conjunto para dar 

capacidade, poder e influência para a região. (GUIMARÃES, 2006 apud VARGAS, 

2008; p. 132)  

 

Desafios regionais da Índia  

O terceiro membro do G4, a Índia, também adota postura reformista, 

principalmente em relação ao CSNU, pois deseja participar das tomadas de 

decisões, já que isso poderia denotar ganho de poder tanto regional quanto 

mundial. (MENEZES, 2009; p. 5 e 7) A política externa indiana é declarada como de 

orientação pacífica, inclusive adotando a postura do no-first-use acerca do 

armamento nuclear. (SAMPAIO, 2012; p. 191) Por isso também participa de muitas 

missões de paz promovidas pela ONU. (MENEZES, 2009; p. 18) A declaração oficial 

de que tem interesse em assumir um posto permanente no CSNU, no caso de uma 

reforma, veio em 1997. Suas motivações se firmam no interesse nacional e em 

questões políticas internas, no status de potência emergente e também no 

contexto regional em que se encontra. (MENEZES, 2009; p. 18; SAMPAIO, 2012; p. 

193) O foco será dado nas relações entre Índia e Paquistão, tendo em vista as 

tensões nucleares pelas quais passaram devido à sua situação de rivalidade, e 
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também tendo em vista a oposição declarada do Paquistão à assunção de um 

assento permanente no CSNU pela Índia.  

A vitória sobre o Paquistão na Guerra por fronteiras de 1971 trouxe bons 

resultados no sentido de liderança regional para a Índia. “Com o resultado da 

guerra de 1971, a Índia emergiu como uma potência dominante indisputável no 

subcontinente. Apesar deste novo status, o país não era capaz de transcender a 

região.” (GANGULY, 2008; p. 57 apud KUNRATH, p. 20)  

O fim da Guerra Fria marcou também o fim das relações indianas próximas à 

URSS. Buscando diversificar suas relações internacionais, a Índia se aproxima um 

pouco da Europa e dos EUA. Juntamente, o Paquistão se aproxima do Afeganistão, 

o que gera maior estreitamento dos negócios da Índia com o país norte-americano, 

tendo em vista a característica “terrorista” que passou a ser atribuída aos outros 

dois países depois de setembro de 2001. Assim, a Índia passa a tomar postura 

enérgica contra o terrorismo – no caso, paquistanês. As tensões na região do sul 

asiático chegaram a tal ponto que pairou sobre o ano de 2002 o medo de uma 

guerra nuclear entre os dois países. (BERNDT; NUNES, s/d; p. 6-7)   

Atualmente, a situação da Índia na região é um tanto complexa em termos 

de segurança. Além da existência de rivalidades étnicas, religiosas e políticas, o 

seu contexto fronteiriço é marcado pela presença de duas potências detentoras de 

tecnologia nuclear bélica: China e Paquistão – além da Coreia do Norte que 

também possui arsenal nuclear. Por isso, a Índia não tenta somente diversificar 

suas relações internacionais, tenta também ganhar influência e status no contexto 

internacional. (FLEMES; VAZ, 2014; p. 21 e 22) A conquista de um assento no CSNU 

poderia ser uma demonstração de ganho de status para a Índia.   

 Também por conta da proximidade com os EUA, o Estado indiano se colocou 

em uma situação de equilíbrio de poder na região: se encontra apoiada pelos EUA, 

buscando sempre se firmar como líder regional, que é oposto ao lado em que se 

posiciona a China e tão oposto quanto o lado em que se posiciona o Paquistão. 

(FLEMES; VAZ, 2014; p. 22)  

O Paquistão, aliás, é oposição clara à entrada da Índia como membro 

permanente no CSNU. O Estado é parte da proposta Unidos pelo Consenso, 
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justamente fazendo oposição regional à Índia, assim como foi colocado por 

Ricúpero11 e já mostrado anteriormente.  

Por tudo isso, se entende que a Índia deva tomar dois caminhos distintos:    

 

Primeiro, em seu cenário estratégico imediato, o sul da Ásia, a 

Índia age como uma hegemonia e intenta se consolidar como uma, faz isso 

desenvolvendo armas convencionais e dissuadindo nuclearmente o 

Paquistão (MITRA, 2003 apud FLEMES; VAZ, 2014; p. 22). No contexto mais 

amplo da Ásia, a Índia certamente é uma potência em ascensão política, 

econômica e estratégica (THAROOR, 2007 apud FLEMES; VAZ, 2014; p. 22), 

mas deve se ajustar às mudanças de um ambiente em rápida mutação, no 

qual a China emergiu como uma potência mundial, detentora de enormes 

capacidades econômicas, mas com menos vontade política e estratégica 

para atuar como uma superpotência.12 (FLEMES; VAZ, 2014; p. 22) 

 

Ainda na Ásia, destaca-se a importância da Índia para os seus vizinhos 

menores. Segundo Souto Maior,  

 

(...) um país em desenvolvimento que aspira a uma maior projeção 

externa – seja em âmbito regional, seja internacional – não tem os meios 

de conseguir tal objetivo sem o concurso de outros. (SOUTO MAIOR, 2006; 

p. 51 apud ARAÚJO, 2011; p. 11)  

 

A grande influência cultural e econômica da Índia em sua região denota sua 

representatividade como grande potência. Todavia problemas relacionados com a 

sua coesão social e política e com reformas econômicas são obstáculos para sua 

efetiva imposição no cenário internacional. (BERNDT; NUNES, s/d; p. 7)  

Enfim, o cenário regional enfrentado pela Índia, principalmente no que 

tange a segurança, é muito complexo e perigoso, tendo em vista que o 

                                         
11  “Como era esperado, a oposição [ao G4] veio de outras potências regionais, como a Itália, 
Paquistão e Argentina, países que prefeririam que nenhum assento permanente fosse criado a vê-los 
alocados a seus rivais.” (RICÚPERO, 2011; p. 48)  
12 Originalmente, em Inglês: “First, in its immediate strategic environment, South Asia, India acts 
like a hegemon and intends to consolidate itself as one, and it does so by sustaining a conventional 
arms build-up and nuclear deterrence against Pakistan (Mitra 2003: 401). In the broader Asian 
context, India is certainly a rising power politically, economically and strategically (Tharoor, 2007), 
but it has to adjust itself to a rapidly changing strategic environment in which China has emerged as 
a global power with huge economic capabilities, but with less political and strategic willingness to 
act as a superpower.” 
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agravamento das tensões pode gerar situações próximas às de 2002 – ou piores. 

Deste modo, a diplomacia indiana não deve medir esforços nas negociações com 

seus vizinhos. Por mais que se considere uma “potência de status quo”13, a Índia 

deve dar atenção a como seus vizinhos a veem, de modo a conseguir o apoio 

necessário à proposta do G4.  

 

Desafios Regionais do Japão 

O Japão, assim como a Alemanha, se encontrava do lado dos derrotados após 

a II Guerra Mundial e, portanto, só ingressa na organização de São Francisco em 

dezembro de 1956. (ONU, s/d) A derrota na guerra significou para o Japão duas 

grandes mudanças: a primeira delas foi a ocupação pelos EUA que até impuseram 

uma constituição para o país, e a segunda é a mudança de um regime militarista 

para um pacifista. (SIMÕES, 2013; p. 43)  

Pensando que a ONU poderia garantir sua segurança ao invés do Estado 

norte-americano e que participar de um organismo multilateral poderia promover 

maior aceitação do Japão perante o mundo, o Japão fez algumas tentativas de 

entrar para as Nações Unidas antes de finalmente conseguir em 1956. A dificuldade 

partia do veto soviético. Assim que conseguiu ingressar, o país percebeu que a 

organização nada faria em relação à presença estadunidense nas suas questões de 

segurança e logo também passou a sentir que seus interesses não eram protegidos 

dentro da ONU. (SIMÕES, 2013; p. 68-69)  

Também em 1997, como o restante do G4, o Japão apresentou candidatura a 

um assento permanente em um CSNU ampliado. Os EUA, por sua vez, declararam 

apoio apenas à candidatura japonesa, mas a China, na contramão, se opôs 

justamente à proposta do G4, chamando a iniciativa dos quatro de “perigosa” por, 

em sua visão, poder dividir, destruir e retirar de curso todo o processo de diálogo à 

respeito da reforma da ONU como um todo. (RICÚPERO, 2011; p. 48; NOGUEIRA, 

2005; p. 1) 

A China e o Japão são atores de destaque no contexto do Leste Asiático. Não 

se nega o fato de ambos apostarem no bilateralismo, no caso de relacionamentos 

econômicos, todavia os dois Estados almejam a posição de grande potência 

regional. (CAVAGNARI FILHO, 1995; p.1)  
                                         
13 Estado que possui o direito de exercer domínio sobre sua região, mas sem fazer uso de seu poder 
militar em outras regiões.     
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Um aspecto importante na região são as questões nucleares. O Japão é 

signatário do TNP, sendo proibida a produção, posse ou existência de armas 

nucleares em território nipônico, cenário diferente do chinês, pois o Estado é 

signatário do TNP na condição de possuidor de armas nucleares. (SIMÕES, 2013; p. 

47) É importante, contudo, destacar que existe um debate acerca da possibilidade 

de o Japão se tornar uma potência nuclear em ambas as vertentes – energética e 

militar –, pois é detentor de tecnologia, técnica e material (plutônio). Isso intimida 

seus vizinhos e Simões ainda acrescenta:  

 

Aliás, é até defensável que o Japão apoie uma política antinuclear 

não por razões éticas, mas por razões puramente realistas: para bloquear a 

possibilidade de outros países desenvolverem esta tecnologia, mantendo, 

assim, uma vantagem estratégica. [pois] 

[...] Se o Japão iniciasse um programa nuclear, os seus vizinhos – 

assim como preconiza o dilema da segurança – iriam entrar na corrida.14 

(SIMÕES, 2013; p. 31) 

 

Por outro lado, pela lógica do equilíbrio de poderes, é arriscado para o 

Japão defender postura antinuclear, tendo em vista o contexto regional já exposto 

anteriormente.15 A China investe 2% de seu PIB no setor militar, além de possuir 

arsenal nuclear. No caso de a China se sentir motivada a entrar em uma guerra 

contra o Japão, o segundo terá um grande desafio pela frente, embora não seja 

provável que a China vá provocar uma crise de segurança na Ásia. (LEAL, 2007; p. 

75)  

A liderança asiática, então, se coloca como o pivô das disputas entre Japão e 

China no contexto contemporâneo. E uma das vantagens que a China possui sobre o 

Japão é justamente o status de membro permanente do CSNU com direito ao veto. 

Assim, sob o argumento de que o governo japonês “não se arrepende com 

suficiente sinceridade” de seu “passado imperialista”, é muito claro que a China 

fará o que puder, diplomaticamente, para que a proposta do G4 não seja aceita, de 

modo que seu rival regional não assuma um segundo posto asiático no CSNU. 

(NOGUEIRA, 2005; p. 2) 

                                         
14 Feitas alterações no texto original para se adequar às regras de Português vigentes no Brasil, 
tendo em vista que o texto é originalmente de Portugal.  
15 Ver seção sobre a Índia.  
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Para finalizar antes que se parta à conclusão, sobre os contextos regionais, 

pode-se dizer que a principal questão envolvendo as dificuldades do G4 (de 

conquistar apoio ao seu pleito na ONU) está relacionada à assunção da liderança 

regional. A emersão do contexto global pós Gurra Fria, facilitou o multipolarismo e 

o multilateralismo, o que também coloca na agenda de diversos Estados a busca 

pela liderança regional, objetivando ganho poder político suficiente para direcionar 

a agenda global – principalmente nos fóruns multilaterais – para seus interesses 

nacionais.  

 

Conclusão  

 O presente artigo pretendeu entender que problemas ou questionamentos 

são colocados aos países do G4 regionalmente, tendo em vista as rivalidades 

regionais e também a distribuição geográfica dos assentos do CSNU. Para isso, foi 

muito importante o uso de documentos oficiais, como as resoluções A/RES/47/62, 

A/59/L.64, A/59/L.67, A/59/L.68 e a Carta de São Francisco, além da opinião de 

especialistas em contextos regionais proferidas por meio de publicações das mais 

diversas naturezas.  

 Primeiramente, foram colocados os principais aspectos das três propostas 

formalmente apresentadas à AGNU como forma de identificar os pontos de 

convergência e distinção entre as visões dos três grupos. O que se concluiu foi que 

a proposta do Grupo Unidos pelo Consenso tem, sim, viés opositor à proposta do 

G4. É evidente que o grupo está menos preocupado com a reforma e mais temeroso 

pela assunção de cadeiras permanentes por seus rivais regionais. Vale dizer aqui 

que a autora não desqualifica a importância da reforma para os Estados 

proponentes da Resolução A/59/L.68, mas destaca que o interesse nacional é que 

elenca a importância dos temas na agenda de cada Estado. Também é importante 

dizer que a proposta do Grupo Africano é bem próxima da proposta do G4 e que é 

possível que o diálogo entre os dois grupos promova apoio dos Estados africanos à 

proposta do G4.  

 Depois, buscou-se responder à pergunta motivadora deste artigo. Os 

contextos regionais são imensamente complexos, afinal as relações internacionais 

não têm natureza simples. O esforço para que os principais pontos fossem aqui 
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destacados foi grande, mas os resultados foram conseguidos como esperado e 

podem ser observados nesta seção.  

Por mais que cada região tenha suas particularidades, vale dizer que as 

oposições giram em torno do status de liderança regional e da confirmação que o 

ganho de assento permanente no CSNU poderia trazer para quem o assumisse. 

Contudo, é problemático afirmar que a Argentina, por exemplo, não permite que o 

Brasil se assuma como líder regional, ou ainda que a Itália possa exercer força 

contrária à Alemanha no contexto europeu, pois líderes não precisam de permissão 

para sê-lo. Nos quatro contextos, os países do G4 têm demonstrado força e desejo 

de liderança, mas os contextos são delicados e não é uma alternativa muito 

racional abandonar a diplomacia regional, até porque o mecanismo de aprovação 

utilizado na AGNU é democrático e o apoio da comunidade internacional é 

necessário para que a proposta do G4 passe.  

Ainda vale dizer que as construções históricas dos Estados influenciavam e 

ainda influenciam as relações das regiões. Isto fica provado com exemplos de 

quaisquer dos quatro contextos, mas destaca-se o exemplo indiano.  Sua relação 

com o Paquistão é baseada na discordância ideológica e em conflitos geopolíticos. 

É evidente que existe um temor recíproco entre Índia e Paquistão e tal temor 

remonta o século passado. O caso do Japão também é antigo, as civilizações sino e 

nipônica são milenares e, hoje, suas relações são basicamente pautadas no 

comércio, o que somado a tratados como o TNP reduz o temor mútuo, mas não cria 

condições de extrema paz e concórdia ideológica.  

Por fim, com base no exposto, é provável que a reforma no CSNU ainda leve 

muito tempo para ser concretizada, não só pela falta de apoio dos P-5 – como 

citado no início deste artigo –, mas também pela distinção de opiniões e interesses 

que podem ser observadas no sistema internacional e sobretudo pelos contextos 

regionais.   
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