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RESUMO

A  presente  pesquisa  tem  o  intuito  de  avaliar  o  grau  de  eficiência  das 

intervenções da Organização das Nações Unidas para a proteção e manutenção dos 

Direitos Humanos. 

Como mecanismo metodológico, a pesquisa visa criar um ambiente que integre 

fundamentação  teórica  e  prática,  criando  uma  base  de  dados  onde  constam 

variáveis  que,  em conjunto  com a  avaliação  desta  Organização  em seu  caráter 

histórico e institucional,  poderá fornecer dados para a avaliação da eficiência ou 

ineficiência da ONU. 

INTRODUÇÃO

A presente  pesquisa  de  Iniciação  Científica  objetiva  responder  a  seguinte 

pergunta: A Organização das Nações Unidas é eficiente na proteção dos Direitos 

Humanos?  Esta  proposta  procura  entender  a  forma  como  a  ONU  coloca  seus 

objetivos  em ação,  obtendo resultado eficientes ou não eficientes.  Para tanto,  é 

necessário aprofundar a compreensão acerca do papel exercido pelas Organizações 

Internacionais,  um  dos  núcleos  das  pesquisas  e  corpos  teóricos  das  Relações 

Internacionais,  que acabam por trazer impactos diretos aos indivíduos que estão 

ligados à elas.

Para a compreensão do grau de eficiência alcançado pelas intervenções da 

ONU para a proteção dos Direitos Humanos, a pesquisa parte, primeiramente, da 

análise teórica dos Regimes Internacionais  como uma forma de Instituição onde 

opera  esta  Organização.  Duas  definições  acerca  dos  Regimes  e  sua  eficácia 

compõem as premissas da mesma. A primeira, de Krasner (1982), traz os Regimes 

como formas de Instituição que coordenam os comportamentos estatais de forma 

que eles alcancem resultados desejados em áreas particulares e, a segunda, de 

Young  (1992),  determina  a  eficácia  das  Instituições  Internacionais  como  sua 

capacidade de modelar os comportamentos dos Estados. Portanto, a premissa da 

pesquisa é que eficiência de uma Organização é mensurada pela sua capacidade 

não só de controlar o comportamento dos Estados, condicionando-o para que eles 

sejam capazes  de  fornecer  bem-estar  à  sua população,  mas  também, pela  sua 

capacidade de influenciar a ação daqueles Estados que possuem oportunidades e 

incentivos para desobedecer aos requisitos institucionais (Young 1992). 



OBJETIVOS

O objetivo geral deste pesquisa é aprofundar os conhecimentos relacionados 

às  Instituições  Internacionais,  assim  como  analisar  o  grau  de  efetividade  das 

Organizações e dos Regimes Internacionais na proteção dos Direitos Humanos.

Como pontos específicos desta pesquisa destacam-se os ítens abaixo:

• Analisar as Teorias dos Regimes discutidas recentemente, estruturando 

um mecanismo teórico necessário para o desenvolvimento da pesquisa;

• Estudar  os  casos  que  estiveram aos cuidados  da  Organização das 

Nações Unidas ao longo dos últimos dez anos, necessário para efetuar uma análise 

geral sobre o desenvolvimento dos mesmos e, com isso, detectar quais eram os 

elementos e fatores presentes em todos esses casos;

• Determinar, a partir da identificação dos fatores e elementos presentes 

nos  casos  avaliados,  quais  deles  determinaram  e  influenciaram  diretamente  a 

eficiência  ou  ineficiência  da  atuação  da  ONU  nos  eventos  observados,  sendo 

possível dizer como seria uma atuação completamente eficiente da mesma, com a 

obtenção de resultados satisfátórios.

METODOLOGIA

A  hipótese  da  pesquisa  será  testada  por  meio  de  um  conjunto  de 

procedimentos  metodológicos  que  apreenda  as  várias  dimensões  do  problema. 

Como estão envolvidas questões relacionadas ao sistema político internacional, que 

controla a ação dos Estados Nacionais, pretende-se realizar uma análise dos dados 

quantitativos  sobre  os  Regimes  Internacionais  de  Direitos  Humanos.  A base  de 

dados  da  atuação  da  ONU  será  agregada  às  informações  sociais,  politicas, 

econômicas  e  geográficas  de  190  Estados  Nacionais.  A  análise  quantitativa 

completa-se  com  estudos  de  caso  sobre  casos  paradigmáticos  onde  a  ONU 

apresentou resultados eficientes e não eficientes. 

DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da pesquisa inicia-se com o estudo da Teoria dos Regimes 

e com a análise das abordagens existentes para que seja possível a estruturação de 

uma  fundamentação  teórica,  totalmente  necessária  para  o  seu  pleno 

desenvolvimento. Quatro abordagens principais foram identificadas e passaram por 

processo de revisão: o Estruturalismo Convencional, com bases na teoria Realista 



das Relações Internacionais, que credita às Organizações Internacionais o caráter 

de epifenômenos, tendo pouca ou nenhuma influência no sistema internacional e 

nas ações estatais; o Estruturalismo Modificado, que admite a premissa de que os 

Estados procuram sempre a maximização de seu poder e justifica o surgimento dos 

Regimes  como um meio  para  tanto;  a  abordagem Construtivista,  que  justifica  a 

existência  dos  Regimes  através  das  concepções  de  ideologia  dos  agentes  do 

sistema, assim como de suas crenças e valores; e, por fim, a abordagem grotiana, 

que os identifica como amplamente disseminados por todos os tipos de sistema, 

afim  de  trazer  algum  grau  de  coordenação  para  as  relações  entre  Estados 

Nacionais. A análise e revisão teórica da área é fundamental para a constituição de 

um  mecanismo  teórico  necessário  para  a  articulação  do  desenvolvimento  das 

demais etapas da pesquisa.

RESULTADOS PRELIMINARES

Os  resultados  preliminares  consistem,  além  da  revisão  bibliográfica,  na 

construção  de  uma  base  de  dados  constituída  por  informações  econômicas, 

políticas, sociais e geográficas de 190 Estados Nacionais, onde constam todas as 

variáveis, isto é, todos os fatores capazes de influenciar e modificar a eficácia das 

intervenções da ONU para a proteção dos direitos humanos. Esta base de dados é 

indispensável  para o posterior  desenvolvimento dos estudos de caso acerca dos 

casos onde a ONU obteve resultados eficientes e não eficientes. 
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