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1. RESUMO  

A análise da atuação de um Estado nos foros multilaterais é um assunto 

extremamente relevante, pois por meio da mesma, é possível compreender a 

interação dos Estados com os seus pares no sistema internacional e formam alianças 

que favoreçam as suas demandas em relação à comunidade internacional. Entretanto, 

ainda não estão totalmente claros o que determinaria a formação dessas alianças nas 

organizações internacionais, estas que há muito tempo preocupa os analistas de 

relações internacionais que procuram apontar os elementos que levariam os Estados 

a se aliarem no plano internacional, já que, essas instituições possuem, cada vez 

mais, um peso maior na disseminação não apenas de informação, mas também como 

arena de poder para os países no sistema internacional.  

      

2. INTRODUÇÃO 

Os países africanos obtiveram sua independência de forma tardia, sua herança 

colonial é recente e suas fronteiras não coincidem com a realidade. As fronteiras da 

partilha africana delineada pelas metrópoles foram feitas para atender os interesses 

dos Estados europeus e não dos Estados africanos, recém-criados no período. O 

aparato estatal em alguns Estados é frágil, pois a ideia de identidade pouco está 

presente nos países, por consequência o continente é o menos desenvolvido e seus 

indicadores muitas vezes não são favoráveis, com exceção dos indicadores de 

crescimento, que nos últimos anos ultrapassaram os da América Latina. 

 Um fator que deve ser levado em conta é a participação da ONU junto ao 

continente, atualmente das 16 operações para manutenção da paz em todo mundo, 

nove são na África. Da lista de 20 países que mais colaboram com pessoal para 

missões de paz 11 deles são africanos, mostrando o engajamento do continente com 

o assunto. Recentemente o novo secretário-geral das Nações Unidas, António 

Guterres, disponibilizou 100 milhões de dólares da verba do Fundo Central de 

Resposta de Emergência para nove países, oito deles são africanos, o dinheiro será 

usado para operações humanitárias ajudando aproximadamente seis milhões de 

pessoas, o novo secretário-geral deixou clara sua posição com relação à África em 

discurso proferido na União Africana este ano. 

 

 

3. OBJETIVO 



Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo geral compreender os 

determinantes da formação de blocos de países nas organizações internacionais 

multilaterais a partir dos anos 2000, realizando revisões bibliográfica pautadas nos 

tópicos específicos sobre a formação de blocos nas organizações internacionais, 

construir um banco de dados sobre as posições dos países africanos na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, conhecer as diferentes identidades do continente africano, 

compreender o funcionamento e o papel das instituições multilaterais para países 

menos desenvolvidos e verificar se existe algum grupo de países africanos que agem 

como um bloco na Assembleia Geral das Nações Unidas. 

 

4. METODOLOGIA 

    A investigação será feita por meio dos registros de votação das resoluções 

aprovadas na Assembleia Geral das Nações Unidas entre os anos de 2000 e 2015, 

exceto votações não substanciais como orçamento e adesão de novos membros . 

A variável votação indicará a porcentagem de convergência de votos entre os 

países classificados conforme as variáveis independentes, entre os anos de 2000 e 

2015, excluindo as abstenções . Tendo, portanto, a seguinte estrutura: 

〖Votação=α+ β〗_1 〖(lg)〗_it+ β_2 〖(col)〗_it+ β_3 〖(relig)〗_it+ ε_it 

na qual i refere-se ao país africano, t ao ano e α e ε_it são, respectivamente, a 

constante e o erro idiossincrático, lg, col e relig são as variáveis independentes de 

interesse e votação é variável dependente de interesse.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o final da Guerra Fria, o interesse sobre a formação desses blocos despertou 

ainda mais interesse, já que as questões de afinidade ideológica já não conseguiriam 

explicar a afinidade entre os países nos foros internacionais, sendo relevante, 

portanto, investigar outros elementos que criariam essa afinidade e se esses seriam 

responsáveis pela formação de grupos que votariam de maneira semelhante nas 

organizações internacionais. 

A partir do final da bipolaridade, portanto, teriam surgido novos blocos como os 

de Países em Desenvolvimento ou Islâmicos (HOLLOWAY, 1990). Além disso, 

também podem existir blocos dentro de blocos, conforme aponta Meyers (1966) em 



seu estudo sobre possíveis grupos de países africanos que votariam de maneira 

semelhante a partir de sua origem regional comum. 

Portanto, cabe aqui realizar uma releitura quanto aos fatores de identidade 

regional, localização geográfica, país colonizador e religião majoritária para 

posteriormente classificar as variáveis dependente e independentes a formação de 

blocos nas votações das organizações.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao final do projeto será possível apresentar um banco de dados completo e 

atualizado sobre os determinantes da afinidade entre os países africanos e verificar a 

existência de subgrupos dentro desse bloco de países. 

Esse banco de dados poderá ser utilizado em pesquisas futuras como parte da 

compreensão sobre a atuação dos países africanos nas organizações internacionais, 

servindo como modelo para outras pesquisas sobre outras regiões que poderão 

aprofundar em outras questões como a convergência em relação a determinados 

temas, algo que não será verificado por essa pesquisa. 
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