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Resumo: 

Nas últimas décadas, os trabalhos acadêmicos sobre as operações de manutenção da paz 

experimentaram um crescimento significativo, que resultou na sua maturação como uma 

área de pesquisa diversa em termos teórico-metodológicos e rica em termos empíricos 

(Paris, 2014, p.501). Entretanto, se por um lado esses estudos foram relevantes para o 

desenvolvimento de uma área que atravessa divisões disciplinares e metodológicas, por 

outro lado, é importante ressaltar que essa literatura teve o predomínio de pesquisas que 

focaram no nível de análise micro, isto é, focando tanto em missões individuais, quanto 

em políticas de estados individuais para as operações de manutenção da paz (Sotomayor, 

2010, p. 163). Com efeito, esse padrão não apenas levou a bibliografia especializada a 

praticamente negligenciar questões teóricas de nível macro sobre como as operações de 

manutenção da paz se adequam e refletem a política internacional de forma mais ampla 

(Paris, 2014, p.501), como também isolou as pesquisas sobre as operações de manutenção 

da paz de outros campos de estudo das relações internacionais (Bellamy & Williams, 

2010, p.19).  

Tomando como referência o entendimento de que as operações de manutenção da paz 

sempre refletiram a correlação de forças material e ideacional da política internacional   

(Paris, 2014, p. 502) e representam uma importante ferramenta de política externa por 

meio do qual os governos podem perseguir objetivos na arena internacional (Meiske & 

Ruggeri, 2017, p. 3), esse projeto de tese foi desenhado para responder a seguinte questão 



de pesquisa: Quais são as consequências da emergência de potências médias do Sul como 

importantes atores no sistema de manutenção da paz da ONU para a governança 

multilateral da paz e segurança internacionais na ordem pós-Guerra Fria? 

Mais especificamente, este projeto de tese se orienta pelas seguintes questões de pesquisa: 

Qual a ambição e o papel projetado para esses estados na governança multilateral global 

das operações de manutenção da paz das ONU por suas estratégias de política externa? 

Quais são os principais condicionantes das políticas externas desses estados para esse 

importante mecanismo de segurança coletiva das Nações Unidas na ordem pós-Guerra 

Fria? Quais são os impactos das políticas externas desses estados sobre a dinâmica da 

governança multilateral global das operações de manutenção da paz da ONU? 

Dando continuidade a agenda de pesquisa iniciada durante o meu mestrado em Ciência 

Política, este projeto de tese lançará mão de uma análise comparativa controlada de 

natureza qualitativa entre as políticas externas de África do Sul, Brasil e Índia para as 

operações de manutenção da paz das Nações Unidas na ordem pós-Guerra Fria. Para isso, 

este projeto de tomará como referencial as contribuições metodológicas oferecidas pela 

literatura de política externa comparada, assim como pela bibliografia de métodos 

qualitativos de análise de dados.  


