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1. RESUMO 

Com o fim da Guerra Fria, iniciou-se a construção de uma Nova Ordem 

Mundial em que novos temas e novas perspectivas assumiram a agenda 

internacional. A base dessa ordem foi moldada nas leis internacionais, na integração 

regional e na disposição de blocos internacionais. Não obstante, foi ressaltada a 

importância das organizações internacionais, sobretudo da Organização das Nações 

Unidas (ONU), na mediação de assuntos internacionais e na construção efetiva de 

um sistema internacional. Além disso, destaca-se um aprofundamento da 

cooperação Sul-Sul, e é neste contexto que se encaixa o surgimento dos BRICS 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que serão objeto de análise neste 

projeto. 

2. INTRODUÇÃO 

Após o fim da Guerra Fria, em 1991, e com a mudança de uma ordem bipolar 

para uma ordem multipolar, iniciou-se o processo de construção de uma Nova 

Ordem Mundial (NOM). Esta nova ordem foi baseada em leis internacionais, 

integrações regionais e formação de blocos internacionais, somadas a um maior 

papel das organizações internacionais, principalmente da Organização das Nações 

Unidas – ONU. (Kissinger, 2012). 

A partir disso, os países em desenvolvimento ganharam evidência no sistema 

internacional, exercendo papéis cada vez mais relevantes na discussão de temas da 

agenda internacional. Outra demonstração desse destaque dos países em 

desenvolvimento foi o aprofundamento das relações entre si, visando ampliar suas 

margens de manobra e seu poder no sistema internacional, criando uma 

Cooperação Sul-Sul.  

É nesta condição que surge um dos principais blocos de países em 

desenvolvimento, o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), tendo como 

um de seus objetivos centrais a coordenação de posições em foros e organismos 

internacionais. 

Diante disso propõe-se uma análise sobre a conformidade entre os membros 

do BRICS nos processos de votação dentro da ONU, em que pontos e assuntos 

seus integrantes convergem e divergem de opinião e quais as posições do grupo 

diante de assuntos predominantes na agenda internacional. 



3. OBJETIVOS 

O presente projeto tem como objetivo geral investigar se os países 

pertencentes ao BRICS comportam-se como um bloco nas votações da Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Ademais, aprofundar-se-á nos seguintes objetivos 

específicos: análise da literatura disponível sobre os determinantes da formação de 

blocos de votação nas organizações internacionais, compreensão do papel dos 

chamados países intermediários na ordem internacional vigente, analise da 

formação do bloco dos BRICS como um novo momento no sistema internacional 

contemporâneo e verificação do grau de convergência entre os BRICS nas votações 

na Assembleia Geral das Nações Unidas.  

4. METODOLOGIA 

O método a ser utilizado para a consecução dos objetivos supracitados será a 

inferência descritiva, que seria o processo de compreensão de fenômenos não 

observáveis a partir de um conjunto de observações (KING; KEOHANE; VERBA, 

1994). 

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

aprovadas na Assembleia Geral das Nações Unidas entre os anos de 2010 – ano de 

formalização dos BRICS – e 2016, exceto votações não substanciais como 

orçamento e adesão de novos membros1.  

A convergência será medida a partir da porcentagem de votos semelhantes 

entre os cinco países pertencentes aos BRICS na AGNU (Assembleia Geral das 

Nações Unidas), entre os anos de 2010 e 2016, excluindo as abstenções2. Também 

será verificada a convergência desses países conforme o tema da resolução 

aprovada, sendo eles: segurança, desenvolvimento, direitos humanos e meio 

ambiente. 

Será considerado um bloco, a ocorrência de mais de 60% de convergência 

entre os países.  

5. DESENVOLVIMENTO 

                                                           
1
 A exclusão dessas votações ocorre devido ao fato de que as mesmas não refletem divergências 

entre os países, já que apresentam um alto grau de concordância entre os Estados, não sendo, 
portanto, indicativo das posições dos países nas organizações internacionais.  
2
 As abstenções, normalmente, são excluídas pois as mesmas não seriam um indicativo de uma 

posição específica relacionada a algum tema em votação. 



Desenvolver-se-á o projeto da seguinte maneira: análise bibliográfica sobre a 

convergência de votos na Assembleia Geral das Nações Unidas; análise 

bibliográfica sobre o papel dos BRICS no sistema internacional vigente; análise 

bibliográfica sobre a formação e objetivos do bloco dos BRICS; exame e confecção 

de um banco de dados a respeito da convergência de votos entre os BRICS na 

Assembleia Geral das Nações Unidas; conclusões finais. 

6. Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares se resumem a uma revisão bibliográfica sobre o 

alinhamento de países na Assembleia Geral das Nações Unidas e sobre o papel dos 

BRICS no sistema internacional contemporâneo.  

A revisão permite que, até novembro de 2017, sejam apresentados os 

principais autores do tema e uma análise sobre a bibliografia, destacando suas 

influências nos organismos internacionais e nas relações internacionais como um 

todo.  
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