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9. SEGURANÇA E INSTITUIÇÕES 
INTERNACIONAIS: O BRASIL 
EM PERSPECTIVA (2008-2018)

Alexsandro Eugenio Pereira1

Dawisson Belém Lopes2

Introdução3

O crescimento dos estudos de relações internacionais no Brasil 
pode ser situado nas últimas décadas como consequência de um 
processo de institucionalização e de consolidação da área, favoreci-
do pelo aumento do número de programas de pós-graduação stricto 
sensu em Relações Internacionais (RI). Ao mesmo tempo, na década 
de 2000, observa-se o crescimento significativo de cursos de gradua-
ção em Relações Internacionais no país – alcançando, em 2019, o 
número de 167, segundo dados disponíveis na base e-MEC. Como 
mostraremos mais adiante, a taxa de crescimento dos cursos de gra-
duação, entre 2005 e 2019, foi de, aproximadamente, 327,5%.     

1  Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. Professor Associado do Departamento de 
Ciência Política e dos Programas de Pós-Graduação em Ciência Política e em Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Paraná. Mestre e Doutor em Ciência Política pela USP (Universidade de 
São Paulo). Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da UFPR (NEPRI/
UFPR) e Editor-Chefe da Revista Conjuntura Global. 

2  Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq – Nível 2. Professor Associado de Política 
Internacional e Comparada na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal 
de Minas Gerais, vinculado ao seu Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Desde março 
de 2018, é Diretor-Adjunto de Relações Internacionais da UFMG. Tem graduação em Relações 
Internacionais (PUC Minas), mestrado e doutorado em Ciência Política (UFMG e IESP-UERJ, 
respectivamente). Foi pesquisador visitante do German Institute of  Global and Area Studies 
(Alemanha), professor visitante da Université Catholique de Louvain (Bélgica) e Raisina Young 
Fellow da Observer Research Foundation e do Ministério de Assuntos Exteriores da Índia (Índia). 

3  Os autores agradecem as valiosas sugestões e críticas elaboradas pelos organizadores desta 
coletânea, professores Mariana Batista, Rogério Arantes e Ednaldo Ribeiro. Agradecem, também, a 
revisão crítica realizada por Thales Leonardo de Carvalho. 
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A expansão dos cursos de graduação e de pós-graduação em 
relações internacionais nas últimas décadas contribuiu para o de-
senvolvimento da produção científica da área e serve de mote para 
as pretensões deste capítulo. Nesse sentido, as potenciais contribui-
ções do capítulo referem-se ao mapeamento dos referenciais teóri-
cos e/ou analíticos utilizados para estudar o Brasil nessa produção. 
Em outros termos, o propósito do capítulo é abordar a produção 
nacional e internacional sobre dois temas da agenda brasileira de 
política internacional no período de 2008 a 2018: os estudos sobre 
o Brasil e as instituições internacionais; e os estudos sobre o Brasil e 
as agendas internacionais e regionais de segurança. Na análise dessa 
produção, pretende-se identificar os referenciais teóricos e analíti-
cos utilizados nas pesquisas, procurando estabelecer relações com o 
desenvolvimento da disciplina de Relações Internacionais no Brasil.

O capítulo está estruturado em três seções principais, além des-
ta introdução. A primeira delas apresenta: (i) o desenvolvimento da 
disciplina de Relações Internacionais no mundo e sua especificidade 
no caso brasileiro; e (ii) um breve panorama da institucionalização 
e da pesquisa em relações internacionais no Brasil, sintetizando al-
guns dados sobre o uso de referenciais teóricos na produção cientí-
fica brasileira. A primeira seção apresenta, ainda, um mapeamento 
atualizado do número de cursos de graduação e de pós-graduação 
na área de Relações Internacionais no país. A segunda seção apre-
senta os elementos metodológicos que subsidiam a construção da 
amostra examinada neste capítulo. E a terceira (iii) apresenta e dis-
cute os resultados da pesquisa realizada a partir da análise dos dados 
contidos na amostra de artigos. 

O desenvolvimento da disciplina de Relações 
Internacionais: a institucionalização e a 
pesquisa em relações internacionais no Brasil

A disciplina acadêmica de Relações Internacionais acompa-
nhou, no século XX, o desenvolvimento teórico da Ciência Política. 
Formalmente, ela surgiu no intervalo entre as duas Guerras Mundiais. 
Em 1917, na Universidade de Aberystwyth, na Escócia, é criada a 
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primeira cadeira específica de Relações Internacionais. A principal 
teoria de relações internacionais, o realismo, surgiu nesse intervalo e 
fundamentou-se nas perspectivas da teoria política dos séculos XVI 
e XVII, notadamente no pensamento realista de Nicolau Maquiavel 
e Thomas Hobbes. Esses dois autores influenciaram trabalhos semi-
nais da disciplina – Vinte anos de crise, escrito por Edward H. Carr e 
publicado em 1939; e A política entre as nações, de Hans Morgenthau, 
publicado originalmente em 1948. Nesses dois trabalhos, o conceito 
de poder, pensado a partir da angulação da teoria política clássica, 
é basilar para a compreensão da política internacional. Nas décadas 
de 1950 e 1960, a disciplina de Relações Internacionais afasta-se da 
perspectiva do realismo clássico de Carr e Morgenthau e incorpo-
ra a influência do behaviorismo da Ciência Política americana. Fred 
Halliday (1999, p. 25) identifica essa influência por meio do recurso 
a estudos baseados em métodos quantitativos e no interesse de se 
criar uma nova escola “científica” das relações internacionais, com 
base no estudo dos processos e relacionamentos internacionais que 
não envolvem apenas as relações entre Estados, mas, também, ato-
res sociais, como empresas multinacionais, indivíduos e organiza-
ções não governamentais (ONGs). 

O surgimento nos Estados Unidos da subárea de Análise de 
Política Externa pode ser situado nesse contexto dos anos 1950 e 
1960. Um dos trabalhos fundantes dessa subárea foi publicado por 
Richard Snyder, Henry W. Bruck e Burton Sapin em 1954. Esse 
estudo sugeriu a análise do processo decisório de política exter-
na, buscando identificar os atores envolvidos (indivíduos, grupos 
de interesse) e as variáveis centrais desse processo (interação entre 
Executivo e Legislativo, instituições políticas e regras decisórias). 
Outro estudo seminal da subárea foi publicado por Graham Allison 
(1969), no qual o autor discutiu modelos de análise de política exter-
na e apresentou um modelo denominado “político-burocrático”. A 
partir desse modelo, a política externa seria interpretada como re-
sultado de processos de barganha entre burocracias do Executivo, 
dotadas de preferências e objetivos próprios. Segundo esse modelo, 
a política externa seria resultante das interações entre atores que agi-
riam dentro das organizações e seriam movidos por suas próprias 
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preferências. Os exemplos dos estudos de Snyder, Bruck e Sapin e de 
Allison mostram que não se trata propriamente de uma teoria, mas 
do desenvolvimento de modelos de análise da política externa que 
podem recorrer a teorias de médio alcance – como sugerem Mónica 
Salomón e Feliciano Guimarães no capítulo sobre APE desta cole-
tânea4. 

Nos anos 1970 e 1980, a teoria de relações internacionais acom-
panhou a emergência dos neoinstitucionalismos na Ciência Política, 
em particular a vertente da escolha racional, que influenciou o neo-
liberalismo institucional de Robert Keohane (1984). Nesse âmbito, 
Estados são tratados como atores egoístas cujo comportamento se 
baseia no cálculo racional e estratégico e pode ser determinado pelo 
contexto institucional de regimes e organizações internacionais. Na 
disciplina de Relações Internacionais, o neoinstitucionalismo da es-
colha racional permitiu a recolocação de uma questão essencial ao 
primeiro debate teórico que marcou o início da disciplina, qual seja: 
o impacto da variável institucional, como os regimes internacionais, 
no comportamento dos Estados nacionais. 

Ainda nos anos 1970, a publicação de A sociedade anárquica (1977), 
por Hedley Bull, desenvolveu o conceito de sociedade internacional, 
em torno do qual se constitui a chamada Escola Inglesa de Relações 
Internacionais. Os autores dessa escola sustentam que os Estados 
não formam apenas um sistema internacional no qual estabelecem 
contatos recíprocos, mas, também, constituem uma sociedade in-
ternacional na medida em que compartilham valores e interesses 
comuns e estão ligados entre si por um relacionamento baseado 
em regras de convivência asseguradas pelo papel das instituições 
– tais como o direito internacional público e as organizações inter-
nacionais. A Escola Inglesa pode ser situada como um meio termo 
entre o realismo e o liberalismo (JACKSON; SORENSEN, 2007), 
ao sustentar que os Estados são os principais atores da sociedade 

4 No seu desenvolvimento inicial nos Estados Unidos, a subárea incluiu, também, Rosenau (1967), 
dentre outros. Diferentemente das teorias, que têm pretensão de universalidade e concatenação 
lógica entre os seus pressupostos, os modelos de Análise de Política Externa (APE) são 
eminentemente conceituais e estão voltados à prática de uma classe específica de atos, sendo mais 
limitados no escopo. Donde a hipótese de haver afinidade, no Brasil, entre a ação do practitioner 
(diplomata) e os modelos de APE.
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internacional, responsáveis pela implementação das funções políti-
cas dessa sociedade. Ao mesmo tempo, as instituições da sociedade 
internacional correspondem aos hábitos e às práticas desenvolvidas 
pelos atores estatais com o propósito de realizar objetivos comuns. 
É nesse sentido que as instituições internacionais são definidas pela 
Escola Inglesa de modo diferente do liberalismo e de suas vertentes 
contemporâneas, como o neoliberalismo institucional5. 

Mais recentemente, especialmente a partir dos anos 1990, o 
construtivismo constituiu-se como alternativa às estratégias de aná-
lise da política internacional estabelecidas pelo realismo e pelo li-
beralismo e suas vertentes contemporâneas. O construtivismo, em 
linhas gerais, destacou o papel das ideias e dos valores no estudo dos 
Estados – conforme entendidos por um dos principais expoentes 
dessa teoria, Alexander Wendt (1999) – como agentes fundamentais 
da política internacional. Além disso, a perspectiva construtivista de 
autores como Nicholas Onuf  (1989) e Friedrich Kratochwil (1989) 
destacará, também, a importância da análise do discurso como cen-
tral para o estudo das relações internacionais.   

No Brasil, a disciplina de Relações Internacionais acompa-
nhou, do ponto de vista teórico, as tendências de desenvolvimento 
da Ciência Política nos Estados Unidos – caracterizadas acima pelo 
behaviorismo e pela teoria da escolha racional, nos anos 1950 e 1960, 
e pelo neoinstitucionalismo da escolha racional que emerge nos anos 
1970. No entanto, existem algumas especificidades que podem ser 
notadas na trajetória da disciplina no Brasil. Ela coincidiu com a pro-
fissionalização dos aparatos diplomáticos e com a criação do Instituto 
Rio Branco (fundado em 1945) – a academia diplomática brasileira. 
Parece razoável o diagnóstico de Gelson Fonseca Jr. (1999) de que, 
durante boa parte do século XX, o conhecimento especializado sobre 
a presença do Brasil no mundo esteve nas mãos de alguns poucos 
acadêmicos, juristas, jornalistas, religiosos e, sobretudo, das levas de 
diplomatas – burocratas ilustrados, mais voltados para a prática e a 
análise das condições empíricas do que propriamente para a contem-

5 Este ponto não é consensual, pois alguns autores preferem tratar a Escola Inglesa como uma 
vertente do realismo; outros elencarão elementos que permitem uma aproximação com correntes 
do construtivismo sociológico.
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plação teórica. Esse é um dos fatores que ajudaria a entender a baixa 
densidade teórica do pensamento internacional brasileiro num pri-
meiro momento (BELÉM LOPES, 2015).

Além disso, o desenvolvimento da pesquisa em Relações 
Internacionais no Brasil esteve associado ao crescente processo de 
institucionalização da área, que começou a se intensificar a partir 
dos anos 2000. O aumento do número de programas de pós-gra-
duação em relações internacionais é um fenômeno recente com 
impactos sobre o perfil dos estudos realizados no país, conforme 
observou Antonio Carlos Lessa (2005, p. 5), num artigo publicado 
há 15 anos, mas ainda válido para os dias atuais. Para ele, é preciso 
considerar as áreas específicas desses programas de pós-graduação, 
pois suas ênfases ajudam a explicar as características da produção 
científica brasileira em relações internacionais, como procuraremos 
discutir mais adiante, na terceira seção deste capítulo. 

O surgimento de dois dos principais programas de pós-gra-
duação brasileiros nos anos 1980 – os mestrados em Relações 
Internacionais da Universidade de Brasília (UnB) e da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), criados em 
1984 e 1987, respectivamente – justifica a influência que exerceram 
no perfil da produção científica brasileira. Lessa destaca, também, 
essa conexão ao mostrar a diferença entre esses dois programas. Na 
UnB, predominou o desenvolvimento de uma área de História das 
Relações Internacionais, que teria evoluído de forma consistente ao 
longo dos anos. Lessa destaca que essa disciplina se desenvolveu 
sob a influência da escola francesa de história das relações interna-
cionais (que inclui autores como Fernand Braudel, Pierre Renouvin 
e Jean-Baptiste Duroselle, filiados à École des Annales) e dos métodos 
de interpretação de inspiração norte-americana, sem descuidar dos 
diálogos com outras áreas das ciências sociais. 

O segundo foi criado na PUC/RJ e estaria mais próximo da área 
de Política Internacional do programa de pós-graduação em Ciência 
Política do IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro), surgido em 1969. Nessa chave, o mestrado da PUC/RJ es-
taria mais articulado com estudos de política internacional stricto sen-
su e teria maior proximidade com a Ciência Política e seus aparatos 
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analíticos6. Sendo assim, a área de Relações Internacionais seria im-
pactada, de forma significativa, pela trajetória dos programas de pós-
-graduação pioneiros dessa área no Brasil – baseados na História e 
na Ciência Política. Não por acaso, as duas instituições abrigam, hoje, 
os dois principais e mais antigos periódicos específicos de Relações 
Internacionais – a Revista Brasileira de Política Internacional (criada em 
1958) e a Contexto Internacional (criada em 1987) –, classificados como 
A1 e A2, respectivamente, no Qualis/Capes da área de Ciência Política 
e Relações Internacionais (referente ao quadriênio de 2013 a 2016). 

A vinculação entre o perfil dos programas de pós-graduação e 
a produção científica na área foi problematizada nos diferentes es-
tudos já realizados sobre o desenvolvimento da disciplina no Brasil 
(HERZ, 2002; LESSA, 2005; MENDONÇA; VELASCO; CRUZ, 
2010; MIYAMOTO, 1999, 2003; BARASUOL; SILVA, 2016; 
VIGEVANI et al., 2016). Barasuol e Silva (2016, p. 3) indicam que 
há evidências mostrando diferentes trajetórias de desenvolvimento 
das instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Algumas se desen-
volveram mais próximas da Ciência Política, enquanto outras apro-
ximaram-se da História. Os autores acompanham a percepção de 
Lessa, segundo a qual haveria, também, uma tendência de predomi-
nância de ampla multidisciplinaridade nessas diferentes instituições, 
com a presença de outras disciplinas além da História e da Ciência 
Política, como o Direito, a Economia e a Geografia. Essa tendência 
seria resultante da expansão dos programas de pós-graduação da 
área a partir dos anos 2000. 

Santos e Fonseca (2009, p. 6) consideram que a institucionaliza-
ção da área de RI seguiu o padrão norte-americano, no qual Ciência 
Política e Relações Internacionais seriam áreas de um mesmo depar-
tamento. Por consequência, o mainstream da disciplina seria norte-a-
mericano, pois é nos Estados Unidos que a disciplina se expandiu 
e forneceu os paradigmas hegemônicos (como o realismo e o li-
beralismo). Lessa concorda com esse diagnóstico, afirmando que 

6  Belém Lopes e Soares (2018) mostram, em coletânea dedicada a historiar o cinquentenário do 
primeiro departamento acadêmico de Ciência Política do Brasil, o DCP da UFMG, como o milieu 
estadunidense exerceu influência decisiva sobre os objetos de análise e as teorias e metodologias 
empregadas, estruturando e conformando o campo de estudos políticos no nosso país.
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“não se verificou [no Brasil] [...] o desenvolvimento de abordagens 
teóricas originais, [...] [sendo] extremamente populares os aparatos 
teóricos produzidos nos Estados Unidos” (LESSA, 2005, p. 10). 
Para Mendonça e Velasco e Cruz (2010), a maior conexão entre 
Ciência Política e Relações Internacionais no Brasil seria resultante 
da “importância da formação acadêmica nos Estados Unidos e na 
Grã-Bretanha e, mais recentemente, [do] fato de que o maior nú-
mero de professores dos cursos de graduação e pós-graduação em 
relações internacionais origina-se nesse campo”. 

Vigevani et al. (2016) mostraram que parte expressiva dos 
professores que institucionalizou a disciplina de RI no Brasil tem 
formação na área de Ciência Política. Outros vieram do Direito, 
da Sociologia e da Filosofia. Outros, ainda, eram diplomatas do 
Itamaraty. A origem dos pesquisadores de RI no Brasil foi destaca-
da, também, por outros autores. Vigevani et al. (2016, p. 7) apontam 
que “as relações internacionais se afirmaram no Brasil a partir de 
outras disciplinas, como o direito público internacional, a história 
diplomática e a economia, mas... em grande medida o surgimento da 
disciplina está associado à ciência política”. Barasuol e Silva (2016, p. 
3) fizeram uma análise do curriculum vitae do corpo docente de depar-
tamentos de Relações Internacionais de 18 instituições e verificaram 
a diversidade na formação dos professores: 20,5% dos professores 
têm mestrado em RI, 14,5% em História, 20% em Ciência Política, 
13% em Economia, 7% em Direito, 8,5% em Sociologia, e os res-
tantes 17% em outros campos (que incluem Geografia, Filosofia 
e até Engenharia). Na comparação com as demais disciplinas, a 
Ciência Política é ligeiramente superior no que se refere à formação 
dos pesquisadores. Os números são praticamente os mesmos quan-
do se trata de doutorado, embora com uma maior representação 
da Ciência Política (26,5%), o que pode ser explicado pelo número 
relativamente pequeno de programas de doutorado em RI no Brasil. 

Parece correto afirmar, portanto, que existe uma proximidade 
entre a Ciência Política e a área de Relações Internacionais também 
no Brasil, notável, sobretudo, no recurso aos referenciais teóricos da 
Ciência Política. É perceptível, ainda, a importância das abordagens 
históricas, sobretudo nos estudos de política externa brasileira (PEB), 
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que divide espaço com estudos de PEB mais próximos da Ciência 
Política, por meio das ferramentas analíticas da subárea de Análise de 
Política Externa. As mudanças no perfil da produção científica nacio-
nal certamente têm relação com o crescimento e a natureza específica 
dos programas de pós-graduação stricto sensu em relações internacio-
nais. Esse crescimento é significativo, conforme mostram os dados 
da área de avaliação de Ciência Política e Relações Internacionais 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), que serão apresentados na sequência deste capítulo. 

Para Santos e Fonseca (2009), o crescimento da pós-graduação 
seria resultante, também, da demanda de professores gerada pela ex-
pansão do número de cursos e de alunos de graduação. No período 
entre 2000 e 2015, o número de cursos de graduação apresentou um 
crescimento considerável. Segundo dados coletados por Barasuol e 
Silva (2016, p. 5), eram 29 cursos em 2000, passando para 128 em 
2015. Atualmente, segundo os dados disponíveis no e-MEC, existem 
167 cursos de graduação ativos e na modalidade presencial7. 

O crescimento da pós-graduação pode ser atribuído, também, à 
contribuição do programa federal de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), criado em 2007 e que possibilitou a 
contratação de professores e investimentos na infraestrutura física das 
universidades. A contribuição estruturante do Reuni foi observada, 
também, por Mónica Salomón e Feliciano Guimarães, no capítulo so-
bre APE desta coletânea. Pode ser destacada, também, a existência 
de editais de financiamento do Programa de Apoio ao Ensino e à 
Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional, da Capes e do 
Ministério da Defesa, destinados ao desenvolvimento da pesquisa e 
da pós-graduação na área de Defesa – o Pró-Defesa, criado em 2005. 

Portanto, segundo Santos e Fonseca (2009), o crescimento da 
pós-graduação se deve à necessária qualificação do ensino e da pes-
quisa em RI no país. Esse crescimento é impressionante, sobretudo 
nas décadas de 2000 e 2010. Entre 2004 e 2006, eram 7 progra-
mas. Nos triênios seguintes (2007-2009 e 2010-2012), esse número 
passou a 12, em um universo total de 27 programas em funciona-

7  Dados disponíveis em: emec.gov.br. Acesso em: 05 jun. 2019. 
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mento dentro da área de avaliação de Ciência Política e Relações 
Internacionais (BARASUOL; SILVA, 2016). Ao final do último 
quadriênio (2013-2016), mais 7 programas de RI foram autoriza-
dos. E no quadriênio vigente (2017-2020), 5 novos programas pas-
saram a funcionar, totalizando 24 programas de pós-graduação em 
Relações Internacionais e Defesa8. A Tabela 1 abaixo sintetiza os 
dados, de acordo com a denominação dos cursos: 

Tabela 1. Denominação dos cursos de pós-graduação em Relações
Internacionais e Defesa (2019) 

Cursos Número de cursos
Relações Internacionais 14
Estudos de Estratégia e Defesa 2
Programas vinculados às instituições militares 
(denominações diversas)

5

Economia Política Internacional 1
Estudos de Fronteira 1
Integração Latino-Americana 1
Total 24

Fonte: elaborada pelos  autores com base nos dados da pesquisa. 

Dos 24 programas, 12 possuem os dois cursos (mestrado e dou-
torado), quase todos acadêmicos, com exceção da oferta de mestra-
do e doutorado profissionalizantes pela Escola de Guerra Naval. A 
maioria dos cursos de doutorado foi autorizada recentemente. PUC/
RJ (2000) e UnB (2001) têm os cursos de doutorado mais antigos. O 
restante está assim distribuído: USP e UFRJ (2008); Programa San 
Tiago Dantas e UFGRS (2010); PUC/MG (2011); UERJ (2015); 
ECEME (2016); UFF, UFSC e Escola de Guerra Naval (2018)9.

8  Conforme dados constantes na Plataforma Sucupira da Capes. Disponível em: https://bit.
ly/2XBtiHN; Acesso em: 07 jun. 2019.

9  Os dados não consideram, no entanto, a existência de linhas de pesquisa ou a produção na forma 
de dissertações e teses oriundas de programas de Ciência Política, com docentes vinculados à área 
de Relações Internacionais/Política Internacional, como é o caso, por exemplo, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo, dentre outros. 
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Os dados da pós-graduação podem ser muito úteis para a discus-
são dos resultados verificados na amostra construída para a elaboração 
deste capítulo. Retomaremos esse ponto na terceira seção. A expansão 
da pesquisa e da pós-graduação da área de Relações Internacionais 
produziu, como consequência, o crescimento e a diversificação temá-
tica da produção científica e gerou a criação recente de novos periódi-
cos com políticas editoriais que privilegiam os temas dessa produção. 

Importa notar, por enquanto, que a produção científica e o uso 
de teorias nas pesquisas em relações internacionais não foram obje-
tos de muitos estudos no Brasil. Entre esses estudos, destacam-se os 
que foram realizados no âmbito do projeto TRIP (Teaching, Research 
and International Policy) (sintetizado em TICKNER, 2012); e o estudo 
que originou o artigo de Fernanda Barasuol e André Reis da Silva 
(2016), publicado na Revista Brasileira de Política Internacional. O projeto 
TRIP foi iniciado em 2003 e seu propósito era explorar e analisar co-
nexões entre ensino, pesquisa e política em Relações Internacionais. 

O estudo de Barasuol e Silva analisou o que se ensina e se pes-
quisa em relações internacionais no Brasil, procurando examinar as 
disciplinas existentes nos cursos de graduação brasileiros e na pes-
quisa na área de RI. Para analisar a pesquisa, os autores examinaram: 
(i) as dissertações defendidas nos programas de pós-graduação stricto 
sensu em RI; (ii) os relatórios de pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e (iii) 112 arti-
gos publicados na Revista Brasileira de Política Internacional e na Contexto 
Internacional, no período de 2005 a 2009. Os autores concluíram que 
as dissertações de mestrado tendem a mobilizar mais teorias, en-
quanto esse uso é menor nos artigos científicos. Os autores hipo-
tetizam que o perfil dos professores responsáveis pela redação dos 
relatórios do CNPq explicaria essa diferença. Esses professores pos-
suem, em geral, formações mais diversas – em História, Economia 
e Ciência Política – e poucos deles são graduados em RI. Quanto às 
teorias, Barasuol e Silva constataram uma predominância do cons-
trutivismo em relação às teorias tradicionais (como o realismo e o 
liberalismo). Para explicar o dado, os autores fazem ilação de que o 
uso recorrente do construtivismo poderia estar relacionado à maior 
flexibilidade dessa teoria em sua relação com a metodologia.
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Arlene Tickner (2012) não estudou exclusivamente o Brasil no 
projeto TRIP, mas sistematizou alguns dados para a América Latina. 
Os dados foram coletados por meio de um survey aplicado a pro-
fessores e pesquisadores dos países latino-americanos. Eles servem 
de referência para uma primeira aproximação e confirmam as con-
clusões de Barasuol e Silva quanto ao relativo predomínio do cons-
trutivismo como referência teórica da pesquisa em RI no Brasil. A 
Tabela 2, a seguir, promove uma síntese. 

Tabela 2.  Teorias: o que se ensina e o que se pesquisa no Brasil (TRIP, 
2012) 

Teorias O que se ensina O que se pesquisa
Construtivismo 13% 20%

Escola Inglesa 18% 9%

Feminismo 5% 1%

Liberalismo 23% 13%

Marxismo 14% 8%

Realismo 26% 14%

Outro 20% 16%

Não Paradigmático 16% 19%

Fonte: elaborada pelos  autores com base nos dados de Tickner (2012, p. 
16 e 23). 

A categoria “outro” é indicada pelos respondentes para designar 
paradigmas não incluídos no questionário, tais como: o pós-moder-
nismo, o pós-colonialismo, a sociologia histórica, a geopolítica, den-
tre outros. Enquanto “não paradigmático” é apontado por eles para 
indicar que não se encaixam em nenhum dos paradigmas existentes 
na teoria de relações internacionais (TICKNER, 2012, p. 15-16; p. 
22). Quanto às teorias, os pesquisadores brasileiros afirmaram que 
desenvolvem pesquisas que podem ser situadas numa vertente não 
positivista (40%) – que incluiria o feminismo, o pós-modernismo 
e a teoria crítica. As perspectivas positivistas (relacionadas às teo-
rias tradicionais, como o realismo e o liberalismo) e pós-positivistas 
apresentaram igual aceitação entre os entrevistados brasileiros. O 
projeto TRIP destaca, ainda, os seguintes temas, com base nos da-
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dos coletados no survey: economia política internacional; política ex-
terna comparada; política externa brasileira; relações internacionais 
de um país/região particular; e segurança internacional.

Os dados do projeto TRIP mostraram que 16% dos entrevis-
tados usaram teorias da escolha racional nos seus estudos. A autora 
destaca o bom nível de aceitação da teoria da Escola Inglesa entre os 
investigadores brasileiros (9%), quando comparados aos pesquisado-
res de outros países latino-americanos. A média na região é de 4%. 
Quanto ao método e à metodologia, 44% dos acadêmicos brasileiros 
preferem métodos qualitativos. Entre as metodologias qualitativas 
adotadas, a pesquisa chegou aos seguintes resultados: 39% utilizam 
análise de discurso; entre 20 e 32% recorrem à teoria crítica; e en-
tre 19 e 27% usam process tracing. Em segundo lugar, os acadêmicos 
indicam a análise política (policy analysis) como sua preferência – em 
torno de 38%. Poucos investigadores brasileiros utilizam métodos 
quantitativos (cerca de 8% dos entrevistados). Os demais utilizam 
outros métodos, como a análise jurídica ou a abordagem teórica. 
Além desses dados, é significativo o percentual de pesquisadores lati-
no-americanos que utiliza estudos de caso comparados e estudos de 
caso simples (entre 77% e 88% e entre 69% e 76%, respectivamente). 

Os dados apresentados nesta seção servem de subsídios para que 
possamos avaliar e discutir os resultados da amostra que construímos 
para a elaboração deste capítulo. Antes de apresentá-los, porém, cabe 
sistematizar os aspectos metodológicos utilizados na construção des-
sa amostra. É o que faremos na segunda seção deste capítulo. 

Aspectos metodológicos do estudo

No capítulo, pretendemos apresentar e discutir a produção 
científica brasileira (em artigos) sobre dois temas da agenda de pes-
quisa: os estudos sobre o Brasil e as instituições internacionais; e 
os estudos sobre o Brasil e as agendas internacionais e regionais de 
segurança. Para avaliar essa produção, procuramos construir uma 
amostra selecionada a partir de alguns critérios. O primeiro deles 
está relacionado com os temas. Optou-se aqui pela análise da pro-
dução nacional e estrangeira sobre dois temas mencionados acima. 
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Os estudos selecionados foram publicados em periódicos nacionais 
e estrangeiros da área de Ciência Política e Relações Internacionais. 

O segundo critério refere-se à amostra da pesquisa. Optamos 
pelo intervalo dos últimos 10 anos (2008 a 2018). O primeiro ano 
do recorte temporal corresponde, conforme anteriormente mencio-
nado, à década na qual ocorreu a consolidação da área de relações 
internacionais por meio do aumento expressivo do número de pro-
gramas de pós-graduação stricto sensu e de cursos de graduação em 
Relações Internacionais. 

O terceiro critério está relacionado à realização de dois levan-
tamentos em duas bases de dados específicas relevantes, onde estão 
situados periódicos com maior fator de impacto no Brasil e no exte-
rior. A primeira delas refere-se à produção sobre os dois temas em 
periódicos classificados no primeiro quadrante do fator de impac-
to da Scopus na área de Ciência Política e Relações Internacionais. 
Também monitoramos a produção sobre os dois temas com 
base nos artigos publicados em periódicos indexados na Scientific 
Electronic Library Online (Scielo). A escolha da base Scopus permitiu a 
organização dos periódicos por dois parâmetros importantes para 
a formação do corpus que será analisado neste capítulo, a saber: (i) 
a classificação dos periódicos com base em quadrantes, de acordo 
com o fator de impacto de cada um deles; e (ii) a possibilidade de 
separar a produção sobre o Brasil dentro de uma área específica, a 
de Ciência Política e Relações Internacionais.

A escolha da base Scielo, por sua vez, fundamenta-se na qualida-
de dos periódicos que fazem parte dessa base, medida pelos critérios 
rigorosos utilizados para determinar o ingresso de qualquer periódi-
co. Normalmente, os periódicos dessa base estão situados nos estra-
tos mais elevados da avaliação do Qualis/Capes da área de Ciência 
Política e Relações Internacionais – reconhecendo-se que essas mé-
tricas estão sujeitas às reavaliações quadrienais contínuas, de acordo 
com os critérios da Capes e das suas comissões de avaliação. Além 
disso, optou-se por um corpus específico a ser examinado aqui, tenta-
tivamente composto pelas produções de maior relevância para a área, 
sem desconsiderar a ampla produção científica brasileira: (i) realizada 
pelos programas de pós-graduação, por meio de teses e dissertações; 
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(ii) publicada em periódicos da área de Ciência Política e Relações 
Internacionais situados em outros estratos do Qualis (de B2 a B5); 
e (iii) disponível nos anais dos principais eventos nacionais da área – 
como os encontros de associações científicas como ABCP (Associação 
Brasileira de Ciência Política), ABRI (Associação Brasileira de Relações 
Internacionais), ABED (Associação Brasileira de Estudos de Defesa) 
e Anpocs (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciências Sociais), entre outros. Essa produção não poderia ser exami-
nada aqui, considerando-se os limites deste capítulo. 

Na análise da produção dos artigos, identificamos os referen-
ciais teóricos utilizados nas pesquisas e adotados pelos autores dos 
artigos selecionados. Para coletar essas informações, optou-se pela 
leitura dos abstracts desses artigos. Quando essas informações não 
estavam suficientemente apresentadas nos abstracts, optou-se pela 
leitura parcial dos textos. Para selecioná-los, foram analisados os 
números dos periódicos situados no primeiro quadrante da Scopus, 
vinculados à área de Ciência Política e Relações Internacionais e 
referentes ao ano de 2018. Para realizar essa pesquisa, foram sele-
cionados apenas os periódicos identificados na grande área de Social 
Sciences e classificados na subárea de Political Science and International 
Relations. Essa pesquisa identificou 162 periódicos estrangeiros e 1 
nacional (a Revista Brasileira de Política Internacional), totalizando 163 
periódicos. Na pesquisa, verificou-se que a Revista Brasileira de Política 
Internacional está indexada nas duas bases selecionadas para esta pes-
quisa, sendo o único periódico brasileiro da área de Ciência Política 
e Relações Internacionais classificado no primeiro quadrante da 
Scopus. A RBPI, porém, está indexada, também, na Scielo. Sendo 
assim, optamos por incluir a RBPI no conjunto de periódicos in-
dexados na Scielo para, dessa forma, estabelecer uma separação entre 
periódicos nacionais (Scielo) e estrangeiros (Scopus). 

Em seguida, optou-se pela busca dos artigos em cada um dos 
162 periódicos estrangeiros nos quais houvesse a palavra “Brazil” 
(em inglês) nas keywords (palavras-chave). Seguindo esses procedi-
mentos, foram identificados 27 artigos publicados em periódicos 
estrangeiros indexados no primeiro quadrante da Scopus em 2018 e 
cuja abordagem versasse sobre os dois temas selecionados – insti-



364

tuições internacionais e segurança internacional. Esses artigos inte-
gram a amostra selecionada nesta pesquisa.  

A pesquisa na Scielo foi realizada em duas etapas. Na primeira 
etapa, a busca foi realizada usando-se a ferramenta da Scielo intitu-
lada “assunto”, a partir da qual diversos termos foram objetos de 
busca, tais como: “política externa brasileira”, “política externa do 
Brasil”, “instituições internacionais”, “organizações internacionais”, 
“organizações não governamentais”, “securitização”, “segurança” 
(incluindo estudos de defesa) e “segurança internacional”. Numa 
segunda etapa, e para refinar a busca, foi consultada a lista de perió-
dicos brasileiros classificados no Qualis/Capes da área de Ciência 
Política e Relações Internacionais (do quadriênio 2013-2016) e nos 
estratos A1, A2 e B1. 

Em seguida, verificamos quais desses periódicos estavam in-
dexados na Scielo. Com base nessa lista de periódicos, realizou-se a 
busca em cada um deles usando as palavras “Brasil” ou “Brazil” nos 
resumos e nas palavras-chave dos artigos. Seguindo essas duas eta-
pas, foram identificados 59 artigos que se enquadravam nos critérios 
que estabelecemos para definir a amostra. 

A amostra de artigos foi classificada de acordo com o tema 
abordado pelos autores (segurança internacional ou instituições in-
ternacionais). No âmbito da segurança internacional, encontram-se, 
também, estudos sobre tópicos em defesa nacional, estratégia, con-
flito, forças armadas e afins. No tema de instituições internacionais, 
estão incluídos estudos sobre regimes internacionais, organizações 
intergovernamentais regionais e globais, organizações não governa-
mentais internacionais e multilateralismo, que contempla as relações 
do Brasil com outros países, por meio da sua atuação em regimes 
e organizações internacionais. Blocos de integração regional, como 
o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, e tribu-
nais e cortes internacionais, como o Tribunal Penal Internacional e 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos, foram considerados 
como organizações internacionais e integram o escopo da pesquisa. 

Em seguida, os artigos foram classificados de acordo com as 
teorias mobilizadas pelos autores. Para fazer a classificação dos arti-
gos, estabelecemos algumas categorias teóricas e analíticas, a saber: 
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Abordagem Histórica (estudos baseados em análise histórica); Análise 
de Política Externa; Construtivismo; Direito Internacional (estu-
dos cuja problemática se situa no campo do Direito Internacional); 
Economia Política Internacional; Escola Inglesa; Estudos Críticos 
de Segurança; Estudos da Paz; Geopolítica; Liberalismo; Marxismo 
(estudos que recorrem a conceitos marxistas, como o conceito de 
hegemonia, mas que não se enquadram na área de Economia Política 
Internacional); Neoliberalismo (estudos cuja ênfase é analisar temas 
relacionados à Governança Global); Neoliberalismo Institucional; 
Neorrealismo; Pós-Colonialismo; Pós-Estruturalismo; Realismo; 
Teorias de Médio Alcance (como as teorias da integração e a teoria 
dos complexos regionais de segurança)10. 

Acrescentamos, também, uma categoria específica referente à 
análise de política externa, embora não seja uma teoria propriamente 
dita das relações internacionais. Considerando sua importância recen-
te nos estudos sobre a política externa brasileira (conferir MILANI; 
PINHEIRO, 2013; SALOMÓN; PINHEIRO, 2013; KEMER; 
PEREIRA, 2018), optamos pela inclusão da APE como uma das 
categorias utilizadas na classificação e análise da amostra desta pes-
quisa. Introduzimos, também, duas categorias adicionais, cujo ob-
jetivo era contemplar estudos históricos (Abordagem Histórica) e 
jurídicos (Direito Internacional) e verificar sua representatividade 
no conjunto dos 86 artigos que formam o corpus. Na próxima seção 
deste capítulo, examinamos e discutimos essa amostra de artigos. 

Apresentação e discussão dos resultados

Seguindo os procedimentos metodológicos apresentados na 
seção precedente, procuramos apresentar e discutir os dados da 
amostra da pesquisa consubstanciada neste capítulo. Para efeitos de 
comparação, procuramos separar, inicialmente, os artigos de acordo 
com as bases de dados consultadas. Para discutir os resultados da 

10  O conceito de teorias de médio alcance foi desenvolvido e popularizado por Robert K. Merton, em 
Social Theory and Social Structure. Para Merton (citado em BARASUOL; SILVA, 2016, p. 14; nota 23), 
teorias de médio alcance seriam as “que se encontram entre as hipóteses de trabalho menores, mas 
necessárias, que evoluem em abundância durante a pesquisa do dia a dia e o efeito sistemático”. 
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pesquisa na sequência deste capítulo, procuraremos interpretá-los 
com base no conjunto formado pelos 86 artigos. 

Os artigos retirados da base Scopus estão distribuídos nos se-
guintes periódicos, como descreve a Tabela 3:

Tabela 3. Distribuição dos artigos pelos periódicos estrangeiros 
(SCOPUS)

Periódico Número de Artigos

Africa Review 1

Comparative European Politics 1

Contemporary Politics 1

Defence Studies 1

Ethics and International Affairs 1

Geopolitics 2

Global  Environmental Politics 2

Global Crime 1

Global Governance 1

International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 2

International Interactions 1

International Political Science Review 1

International Relations 1

International Studies Review 2

Journal of  European Integration 1

Latin American Politics and Society 1

Millennium: Journal of  International Studies 1

New Political Economy 1

Refugee Survey Quarterly 1

Review of  International Political Economy 1

Security Dialogue 2

World Economy 1

Total 27

Fonte: elaborada pelos autores com base no Scopus. 
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Do total, 18 artigos abordam temas classificados como “ins-
tituições internacionais” e 9 tratam de temáticas relacionadas à 
“segurança internacional”. Na amostra de artigos publicados em 
periódicos da Scielo, o predomínio da primeira temática (“institui-
ções internacionais”) também é evidente (37 de 59 artigos abordam 
esse tema). O restante (22 artigos) desenvolveu estudos situados na 
área de “segurança internacional”. Os 59 artigos publicados em pe-
riódicos brasileiros estão mais concentrados em algumas revistas, 
especialmente na Revista Brasileira de Política Internacional (56% do 
total de artigos publicados em periódicos brasileiros), na Contexto 
Internacional (13,5% do total) e na Revista de Sociologia e Política (10,2% 
do total). A Tabela 4, a seguir, mostra a distribuição dos artigos pe-
los periódicos indexados na Scielo.  

Tabela 4. – Distribuição dos artigos pelos periódicos nacionais (SCIELO)
 

Periódico Número
de artigos

Brazilian Political Science Review 2

Cadernos CRH 3

Ciências, Saúde Coletiva 1

Contexto Internacional 8

Dados 2

Lua Nova 1

Pró-Posições 1

Revista Brasileira de História 1

Revista Brasileira de Ciência Política 1

Revista Brasileira de Política Internacional 33

Revista de Sociologia e Política 6

Total 59

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados na Scielo. 

 A Tabela 5, a seguir, apresenta a classificação dos artigos de 
acordo com os referenciais teóricos utilizados. Para efeitos de com-
paração e análise, a Tabela 5 separa os artigos publicados entre pe-
riódicos nacionais e estrangeiros. 
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Tabela 5. Referenciais teóricos/analíticos (SCOPUS e SCIELO)

Referenciais teóricos/analíticos Número de 
artigos

(Scopus)

Número 
de artigos
(Scielo)

Total Percentual

Abordagem Histórica - 6 6 6,98%
Análise de Política Externa 1 4 5 5,81%
Construtivismo 1 6 7 8,14%
Direito Internacional 1 1 2 2,33%
Estudos da Paz - 1 1 1,16%
Economia Política Internacional 4 - 4 4,65%
Escola Inglesa 1 - 1 1,16%
Estudos Críticos de Segurança 3 - 3 3,49%
Geopolítica 2 - 2 2,33%
Liberalismo 1 1 2 2,33%
Marxismo - 1 1 1,16%
Neoliberalismo (Governança 
Global) 3 - 3 3,49%

Neoliberalismo Institucional - 1 1 1,16%
Neorrealismo - 3 3 3,49%
Pós-Estruturalismo - 1 1 1,16%
Pós-Colonialismo 1 - 1 1,16%
Teorias de Médio Alcance - 5 5 5,81%
Não especifica ou não informa 9 29 38 44,19%
Total 27 59 86 100%

Fonte: elaborada pelos autores com base nos dados da pesquisa.

Os dados apresentados na Tabela 5 acima permitem construir 
algumas inferências. Eles foram separados entre os periódicos na-
cionais e estrangeiros para efeitos de comparação. A produção em 
periódicos nacionais é formada por uma ampla maioria de pesqui-
sadores brasileiros. Dois terços dos autores dos artigos publicados 
em periódicos estrangeiros também são brasileiros. Na subseção 
seguinte, discutiremos os dados coletados no corpus desta pesquisa. 

Discussão dos resultados e considerações 
finais

Os dados apresentados na subseção precedente mostram que 
há um predomínio de artigos que não especificam claramente refe-
renciais teóricos ou analíticos no desenvolvimento de seus estudos. 
Esse predomínio é expressivo na parte da amostra publicada em 
periódicos estrangeiros indexados na base Scopus (33,3% dos 27 arti-
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gos). Mas é maior quando examinamos os artigos publicados em pe-
riódicos brasileiros e indexados na base Scielo (29 de um total de 59 
artigos, ou quase 50% da amostra brasileira). Esses dados indicam 
que os estudos foram realizados sem recurso a protocolos rígidos 
de pesquisa, conforme apontaram, também, os resultados coletados 
pelo projeto TRIP no que se refere às investigações realizadas na 
América Latina. 

No Brasil, confirma-se uma tendência observada por 
Mearsheimer e Walt (2013) sobre o campo das Relações 
Internacionais. Os autores não estão se referindo especificamen-
te ao caso brasileiro, mas destacam que os estudiosos de Relações 
Internacionais priorizam a pesquisa empírica e dedicam-se menos à 
criação e ao refinamento de teorias ou mesmo ao uso delas para a 
construção de trabalhos empíricos. Essa tendência pode ser expli-
cada, segundo eles, pelo objetivo de profissionalização e expansão 
do campo de Relações Internacionais, bem como pelos incentivos 
de desenvolvimento acelerado das carreiras acadêmicas. A lógica 
é, provavelmente, aplicável ao caso brasileiro, onde se experimen-
tou um crescimento significativo da pós-graduação e da produção 
científica no campo das Relações Internacionais nas últimas duas 
décadas, como mostramos na primeira seção deste capítulo. Nas 
avaliações recentes dos programas de pós-graduação da área de 
Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES, a qualidade 
desses programas é medida, dentre outros critérios, pela produção 
científica gerada por docentes e discentes – o que constitui um in-
centivo para alavancar a produção individual e coletiva em termos 
quantitativos e qualitativos. Por isso, a abordagem de Mearsheimer 
e Walt pode contribuir para explicar, em parte, o baixo recurso às 
teorias observado na amostra pesquisada. 

O percentual elevado de estudos que não indica explicitamente 
uma perspectiva teórica como referencial pode ser explicado, tam-
bém, pela forma como a disciplina de Relações Internacionais se 
desenvolveu no Brasil. Ela esteve associada, como mostramos na 
primeira seção deste capítulo, à profissionalização dos aparatos di-
plomáticos, sendo que o conhecimento especializado sobre a po-
lítica externa brasileira foi gerado, num primeiro momento, pelos 
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diplomatas e acadêmicos vinculados à área de História. Os temas 
examinados nos artigos da amostra da pesquisa situam-se na agenda 
brasileira de política externa. Nesse sentido, a especificidade do de-
senvolvimento da disciplina brasileira de Relações Internacionais se 
faz presente na amostra.  

Outro dado que se destaca é o percentual de estudos brasileiros 
publicados em periódicos da Scielo que recorre ao construtivismo 
como referencial teórico (8,14%). Esse percentual é maior nos es-
tudos publicados em periódicos nacionais quando comparado aos 
artigos dos periódicos estrangeiros (apenas 3,7%). Nos periódicos 
estrangeiros, os estudos recorrem, sobretudo, à economia política 
internacional (14,8%), aos estudos críticos de segurança (11,1%) 
e aos referenciais relacionados à análise da governança global 
(11,1%). A tendência é consistente com aquela identificada por Rita 
Giacalone (2012), em seu artigo intitulado “Latin American Foreign 
Policy Analysis: External Influences and Internal Circumstances,” no qual 
reconhece a ênfase dada às temáticas de economia política inter-
nacional quando estuda a produção de relações internacionais em 
seis países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México e Venezuela), embora também perceba, de modo geral, con-
sistir de um conjunto de estudos ainda “subteorizado”. Quando se 
refere à produção de APE do Brasil, porém, Giacalone (2012) ad-
mite tratar-se de um país “pioneiro” na América Latina, cujos aca-
dêmicos desenvolveram abordagens mais sofisticadas derivadas do 
construtivismo sociológico e das teorias pós-modernas.

Os números, obviamente, não são estatisticamente significativos 
e podem estar relacionados com o tamanho da amostra internacio-
nal, formada por 27 artigos. Nos estudos publicados em periódicos 
brasileiros, observamos que as teorias de médio alcance (8,5%), o 
construtivismo (8,14%) e o neorrealismo (5,1%) seriam os referen-
ciais mais utilizados. Houve um crescimento, também, dos estudos 
de análise de política externa, que são mais recentes no Brasil, em-
bora sejam ferramentas analíticas e não teóricas que demandam o 
recurso a teorias de médio alcance (ver Mónica Salomón e Feliciano 
Guimarães no capítulo sobre APE desta coletânea). O percentual de 
8,5% da amostra é representativo, pois indica esse crescimento das 
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pesquisas que recorrem às ferramentas analíticas de APE para estu-
dar a política externa brasileira, numa perspectiva mais próxima da 
Ciência Política, interessada na análise dessa política a partir de variá-
veis domésticas (como o papel do Legislativo em política externa e 
a atuação de outras instâncias governamentais em temas específicos 
da PEB). Essa tendência de crescimento foi observada pelo estudo 
realizado por Kemer e Pereira (2018) e notada, também, por Mónica 
Salomón e Feliciano Guimarães nesta coletânea. Ademais, convém 
lembrar que estamos analisando uma amostra formada por estudos 
sobre o Brasil e as agendas de segurança internacional e de institui-
ções internacionais – isto é, uma fração do todo. 

Os dados da amostra pesquisada revelam que há mudanças im-
portantes em andamento, sobretudo na produção nacional dispo-
nível na Scielo. Do ponto de vista teórico, essa produção mostra-se 
diversificada e recorre, ainda, às teorias desenvolvidas, sobretudo, 
nos Estados Unidos – como é, aliás, a característica predominante da 
produção científica brasileira situada fora da História e mais próxima 
da Ciência Política ou da Sociologia. A diversificação de referenciais 
teóricos pode ser explicada, em acréscimo, pela natureza multidisci-
plinar da construção das pesquisas em Relações Internacionais, que 
permanece sendo uma característica importante da área de RI não 
apenas no Brasil, mas, também, em outros países da América Latina. 
Estas mudanças podem ser explicadas, ainda, pelo crescimento sig-
nificativo dos programas de pós-graduação stricto sensu em Relações 
Internacionais no Brasil, conforme destacamos na primeira seção 
deste capítulo. Porém, ainda é cedo para construir inferências mais 
amplas e definitivas sobre o impacto desse crescimento, tendo em 
vista que um número nada desprezível de programas foi autorizado 
em 2018 (5 dos 24 programas de RI e de Defesa existentes no país), 
além de três novos doutorados. Em análises futuras, caberia avaliar 
qual seria o impacto dos programas de pós-graduação da área de 
Defesa (em especial daqueles vinculados às instituições de ensino e 
pesquisa das Forças Armadas) sobre o perfil da produção científica 
brasileira, sobretudo no que se refere aos temas da agenda de pes-
quisa das relações internacionais abordados neste capítulo. 
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Os dados da amostra, quando comparados com as pesqui-
sas realizadas pelo Projeto TRIP e por Barasuol e Silva, indicam a 
permanência de algumas tendências quanto ao recurso às teorias. 
Evidentemente, as comparações são favorecidas pelo uso de estra-
tégias similares de coleta das informações. Por exemplo, Barasuol e 
Silva construíram uma amostra de artigos retirados de dois perió-
dicos relevantes da área, a Revista Brasileira de Política Internacional e a 
Contexto Internacional. Eles coletaram 112 artigos no período de 2005 
a 2009. O Projeto TRIP baseia-se em um survey respondido pelos 
pesquisadores e professores da área de RI. No primeiro caso, os 
autores identificaram a predominância do construtivismo em rela-
ção às teorias tradicionais (realismo e liberalismo). O Projeto TRIP 
identificou, também, que o construtivismo é a teoria utilizada por 
20% dos pesquisadores brasileiros que responderam o questionário 
do projeto. No entanto, é necessário destacar que se trata de um pre-
domínio relativo, quando comparamos os dados do survey realizado 
pelo Projeto TRIP com a amostra que analisamos aqui. Em nossa 
amostra, são cerca de 8% dos artigos pesquisados.

O Projeto TRIP apresentou outro dado interessante: 19% dos 
respondentes indicam que não encaixam suas pesquisas em nenhum 
dos paradigmas existentes. Esse dado confirma, de certa forma, que 
há uma tendência dos pesquisadores brasileiros de relações interna-
cionais a não recorrer às teorias no desenvolvimento dos seus estu-
dos. Em síntese, a diversidade teórica e o baixo recurso às teorias são, 
muito provavelmente, as características mais significativas da amostra 
aqui apresentada e dos estudos realizados pelo Projeto TRIP.          

Ao cabo, cumpre destacar que a área de Relações Internacionais 
no Brasil continua expressando suas origens, isto é, seu vínculo 
estreito com duas importantes disciplinas, a História e a Ciência 
Política, o que pode explicar, ademais, a diversidade teórica observa-
da na amostra examinada neste capítulo. Além disso, valeria a pena 
cruzar os dados desta pesquisa com resultados de outros estudos 
sobre a utilização de teorias, como o projeto TRIP, e acompanhar 
o desenvolvimento teórico das relações internacionais brasileiras. 
Estudos dessa natureza continuam sendo relevantes e servem à 
compreensão do desenvolvimento da área no Brasil.



373

Referências

ALLISON, G. Conceptual models and the cuban missile crisis. The 
American Political Science Review, v. 63, n. 3, 1969. 

BARASUOL, F.; SILVA, A. International relations theory in Brazil: trends 
and challenges in teaching and research. Revista Brasileira de Política 
Internacional, v. 59, n. 2, 2016. 

BELÉM LOPES, D. Existe um pensamento internacional brasileiro? 
Revista Estudos Políticos, v. 2015, p. 1-4, 2015.

BELÉM LOPES, D.; SOARES, M. (Orgs.). Sonhos e labores: o cinquen-
tenário do primeiro departamento de ciência política do Brasil. Belo 
Horizonte: UFMG, 2018.

FONSECA Jr., G. A legitimidade e outras questões internacionais. 
São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

GIACALONE, R. Latin American foreign policy analysis: external influ-
ences and internal circumstances. Foreign Policy Analysis, v. 8, Issue 4, 
p. 335-353, 2012.

HALLIDAY, F. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: 
UFRGS, 1999. 

HERZ, M. O crescimento da área de relações internacionais no Brasil. 
Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 7-40, 2002. 

JACKSON, R.; SORENSEN, G. Introdução às relações internacio-
nais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

JULIÃO, T. O Brasil no mundo e o mundo no Brasil: a formação de 
quadros, a produção de conhecimento e a construção da área de relações 
internacionais. 2009. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) 
– Instituto de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2009. 

KEMER, T.; PEREIRA, A. A análise de política externa na academia bra-
sileira: um mapeamento quantitativo e qualitativo das agendas de pesquisa 
(1998-2017). 11º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, 
Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2018. Anais..., 2018.

KEOHANE, R. After hegemony: cooperation and discord in the world 
political economy. Princeton: Princeton University Press, 1984. 



374

KRATOCHWIL, F. Rules, norms, and decisions: on the conditions of  
practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 

LESSA, A. Instituições, atores e dinâmicas do ensino e da pesquisa em 
relações internacionais no Brasil: o diálogo entre a história, a ciência po-
lítica e os novos paradigmas de interpretação (dos anos 90 aos nossos 
dias). Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 48, n. 2, 
p. 169-184, 2005. 

MEARSHEIMER, J. J.; WALT, S. M. Leaving theory behind: Why sim-
plistic hypothesis testing is bad for International Relations. European 
Journal of  International Relations, v. 19, n. 3, p. 427-457, 2013. 

MENDONÇA, F.; VELASCO E CRUZ, S. O campo das relações in-
ternacionais no Brasil: situação, desafios, possibilidades. In: LESSA, R. 
(Org.). Ciência política. 1ª ed. São Paulo: Anpocs/Barcarolla/Discurso 
Editorial, 2010. 

MILANI, C.; PINHEIRO, L. Política externa brasileira: os desafios de 
sua caracterização como política pública. Contexto Internacional, Rio 
de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 11-41, janeiro/junho, 2013. 

MIYAMOTO, S. O ensino das relações internacionais no Brasil: proble-
mas e perspectivas. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 20, p. 
103-114, 2003. 

MIYAMOTO, S. O estudo das relações internacionais no Brasil: o estado 
da arte. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 12, junho, p. 103-
114, 1999. 

ONUF, N. World of  our making: rules and rule in social theory and in-
ternational relations. Columbia: University of  South Carolina Press, 1989. 

ROSENAU, J. The premises and promises of  decision-making analysis. 
In: CHARLESWORTH, J. C. (ed.). Contemporary political analysis. 
New York: Free Press, 1967. p. 189-211. 

SALOMÓN, M.; PINHEIRO, L. Análise de política externa e política 
externa brasileira: trajetória, desafios e possibilidades de um campo de 
estudos. Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília, v. 56, n. 
1, p. 40-59, 2013. 

SANTOS, N.; FONSECA, F. A pós-graduação em relações internacionais 
no Brasil. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, 2009. 



375

SNYDER, R., BRUCK, H. W. e SAPIN, B. Decision-making as an 
approach to the study of  international politics. Princeton: Princeton 
University Press, 1954. 

TICKNER, A. B.; WÆVER, O. International relations scholarship 
around the world. Londres: Routledge, 2009. 

TICKNER, A. Enseñanza, investigación y política internacional (TRIP) 
en América Latina. Documentos del departamento de ciencia politi-
ca, 19. Universidad de los Andes, 2012. Disponível em http://c-politica.
uniandes.edu. co/. Acesso em: 07 jun. 2019.  

VIGEVANI, T.; THOMAZ, L. F.; LEITE, L. A. B. Pós-graduação em 
relações internacionais no Brasil. Anotações sobre sua institucionalização. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 31, p. 1-32, 2016. 

WENDT, A. Social theory of  international politics. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. 

Apêndice 

Lista de artigos (amostra da pesquisa) (por base)

Scopus

ABDENUR, A. E.; SOUZA NETO, D. M. de. South − south cooperation 
and democracy in Africa: Brazil’s role in Guinea-Bissau. Africa Review, v. 
5, n. 2, p. 104-117, 2013. 

AFIONIS, S.; STRINGER, L. C. The environment as a strategic prior-
ity in the European Union-Brazil partnership: Is the EU behaving as a 
normative power or soft imperialist? International Environmental 
Agreements: Politics, Law and Economics, v. 14, n. 1, p. 47-64, 2014. 

AMAR, P. Operation princess in Rio de Janeiro: Policing ‘sex trafficking’, 
strengthening worker citizenship, and the urban geopolitics of  security in 
Brazil. Security Dialogue, v. 40, n. 4-5, p. 513-541, 2009. 

BERNSTEIN, S. Rio+20: Sustainable development in a time of  multilat-
eral decline. Global  Environmental Politics, v. 13, n. 4, p. 12-21, 2013.  



376

CASON, J. W.; POWER, T. J. Presidentialization, pluralization, and the 
rollback of  Itamaraty: Explaining change in Brazilian foreign policy mak-
ing in the Cardoso-Lula Era. International Political Science Review, v. 
30, n. 2, p. 117-140, 2009. 

CEPIK, M.; LICKS BERTOL, F. Defense policy in Brazil: bridging the 
gap between ends and means? Defence Studies, v. 16, n. 3, p. 229-247, 
2 July 2016. 

COLE, J. C. Genesis of  the CDM: The original policymaking goals of  
the 1997 Brazilian proposal and their evolution in the Kyoto protocol ne-
gotiations into the CDM. International Environmental Agreements: 
Politics, Law and Economics, v. 12, n. 1, p. 41-61, 2012. 

DORFMAN, A.; FRANÇA, A. B. C.; FRANÇA, R. F. Political commod-
ities and sovereignty management: cigarette smuggling across Brazil’s 
southern borders. Geopolitics, v. 22, n. 4, p. 863-886, 2017. 

EIMER, T. R.; LÜTZ, S.; SCHÜREN, V. Varieties of  localization: interna-
tional norms and the commodification of  knowledge in India and Brazil. 
Review of  International Political Economy, v. 23, n. 3, p. 450-479, 
2016. 

FISCHEL DE ANDRADE, J. H. Brazil and the International Refugee 
Organization (1946-1952). Refugee Survey Quarterly, v. 30, n. 1, p. 65-
88, mar. 2011. 

FRAUNDORFER, M. Brazil’s organization of  the NETmundial meeting: 
moving forward in global internet governance. Global Governance, v. 23, n. 
3, p. 503-521, 2017. 

GASKARTH, J. Rising powers, responsibility, and international society. 
Ethics and International Affairs, v. 31, n. 3, p. 287-311, 2017.  

GUIMARÃES, C.; PIEFER, N. Brazil: (Future) green energy power and 
strategic partner for the EU? Comparative European Politics, v. 15, n. 
1, p. 23-44, 2017. 

HOPEWELL, K. New protagonists in global economic governance: 
Brazilian agribusiness at the WTO. New Political Economy, v. 18, n. 4, 
p. 603-623, 2013. 

LAKATOS, C.; WALMSLEY, T. Dispute settlement at the WTO: Impacts 
of  a no deal in the US-Brazil cotton dispute. World Economy, v. 37, n. 
2, p. 244-266, 2014. 



377

LARSON, D.W. New perspectives on rising powers and global governance: 
status and clubs. International Studies Review, v. 20, n. 2, p. 247-254, 
2018. 

MAGALHÃES, B. Obviously without foundation: discretion and the 
identification of  clearly abusive asylum applicants. Security Dialogue, v. 
49, n. 5, p. 382-399, 2018. 

MANSFIELD, E. D. Rising powers in the global economy: Issues and 
questions. International Studies Review, v. 16, n. 3, p. 437-442, 2014.  

MEISSNER, K. L. Resorting to bilateralism: the EU, MERCOSUR, and 
the Strategic Partnership with Brazil. Journal of  European Integration, v. 
40, n. 1, p. 51-66, 2018.  

MÜLLER, F.; STEINKE, A. Criminalising encounters: MINUSTAH as a 
laboratory for armed humanitarian pacification. Global Crime, v. 19, n. 
3-4, p. 228-249, 2018. 

PUNTIGLIANO, A. R. ‘Geopolitics of  integration’ and the imagination 
of  South America. Geopolitics, v. 16, n. 4, p. 846-864, 2011.  

REYNOLDS, E.; OLIVEIRA, A. J. S. N.; ONUKI, J.; WINTERS, M. S. 
Attitudes toward consent-based and non-consent-based international law 
in a regional power context. International Interactions, v. 44, n. 4, p. 
661-680, 2018. 

RICHARDSON, B.; NUNES, J. What can security do for food? Lessons 
from Brazil. Contemporary Politics, v. 21, n. 1, p. 70-85, 2015. 

STATTMAN, S. L.; GUPTA, A. Negotiating authority in global biofu-
el governance: Brazil and the EU in the WTO. Global Environmental 
Politics, v.15, p. 1, p. 41-59, 2015.  

STUENKEL, O. Brazil and responsibility to protect: a case of  agency and 
norm entrepreneurship in the global South. International Relations, v. 
30, n. 3, p. 375-390, 1 set. 2016. 

VIEIRA, M. (Re-)imagining the ‘self ’ of  ontological security: the case 
of  Brazil’s ambivalent postcolonial subjectivity Millennium: Journal of  
International Studies, v. 46, n. 2, p. 142-164, 2018. 

VIGEVANI, T.; HAMANZINI, R. The impact of  domestic politics and 
international changes on the brazilian perception of  regional integration. 
Latin American Politics and Society, v. 53, n. 1, p. 125-155, 2011.  



378

Scielo 

ABDENUR, A.; SOUZA NETO, D. O Brasil e a cooperação em defesa: a 
construção de uma identidade regional no Atlântico Sul. Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 57, n. 1, p. 5-21, 2014.

ALSINA JR, J. O poder militar como instrumento da política externa bra-
sileira contemporânea. Rev. bras. polít. int., v. 52, n. 2, p. 173-191, 2009.

______. Grand strategy and peace operations: the brazilian case. Rev. 
Bras. Polít. Int., v. 60, n. 2, 2017.

APOLINÁRIO JUNIOR, L. Foreign aid and the governance of  interna-
tional financial organizations: the brazilian-bloc case in the IMF and the 
World Bank. Bras. Political Sci. Rev., v. 10, n. 3, 2016. 

ARAGÃO, D. O controle global da solidariedade: transnacionalização e 
privatização na adaptação estratégica de ONGs britânicas no Brasil. Cad. 
CRH, v. 25, n. 65, p. 269-283, 2012. 

AVILA, C.; SOUZA, D.; GUEDES, M. Arms transfer  policies and inter-
national security: the case of  brazilian-swedish co-operation. Contexto 
int., v. 39, n. 1, p. 135-156, 2017. 

AVILA, C. O Brasil e o Grão Caribe: fundamentos para uma nova agenda 
de trabalho. Contexto int., v. 30, n. 3, p. 701-734, 2008. 

BARROS-PLATIAU, A. When emergent countries reform global gover-
nance of  climate change: Brazil under Lula. Rev. Bras. Polít. Int., v. 53, n. 
spe, p. 73-90, dez. 2010. 

BECARD, D.; BARROS-PLATIAU, A.; OLIVEIRA, C. O Brasil, a China 
e a VI Cúpula do BRICS. Contexto int., v. 37, n. 1, p .81-112, 2015. 

BERNARDI, B. O sistema interamericano de direitos humanos e o caso 
da guerrilha do Araguaia: impactos no Brasil. Rev. Bras. Ciênc. Polít., n. 
22, p. 49-92, 2017. 

BERTONHA, J. A estratégia nacional de defesa do Brasil e a dos outros 
BRICs em perspectiva comparada. Rev. Bras. Polít. Int., v. 56, n. 2, p. 
112-130, 2013. 

BERTONHA, J. Brazil: an emerging military power? The problem of  the 
use of  force in Brazilian international relations in the 21st century. Rev. 
Bras. Polít. Int., v. 53, n. 2, p. 107-124, 2010. 



379

BUSS, P. Cooperação internacional em saúde do Brasil na era do 
SUS. Ciênc. Saúde Coletiva, v. 23, n. 6, p. 1881-1890, 2018. 

CASTELAN, D. A implementação do consenso: Itamaraty, Ministério da 
Fazenda e a liberalização brasileira. Contexto Int., v. 32, n. 2, p. 563-605, 
2010. 

CAVALCANTE, F. Rendering peacekeeping instrumental? The Brazilian 
approach to United Nations peacekeeping during the Lula da Silva years 
(2003-2010). Rev. Bras. Polít. Int., v. 53, n. 2, p. 142-159, 2010.

CERVO, A. Brazil’s rise on the international scene: Brazil and the 
World. Rev. bras. polít. int., v. 53, n. spe, p. 7-32, 2010. 

COSTA, E. Brazil’s Nuclear submarine: a broader approach to the safe-
guards issue. Rev. Bras. Polít. Int., v. 60, n. 2, 2017. 

DUARTE, R. The role of  Brazil in the multilateral financial system: an 
analysis of  domestic and structural factors (2003-2015). Bras. Political 
Sci. Rev., v. 11, n. 3, 2017. 

FARIA, C.; NOGUEIRA, J.; LOPES, D. Coordenação intragovernamen-
tal para a implementação da política externa brasileira: o caso do Fórum 
IBAS. Dados, v. 55, n. 1, p. 175-220, 2012. 

FARIAS, R. Transição malograda de um poder emergente? A participação 
brasileira nas negociações tarifárias da Rodada Tóquio. Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 51, n. 2, p. 179-196, 2008. 

FLEMES, D; SARAIVA, M. Potências emergentes na ordem de redes: o 
caso do Brasil. Rev. Bras. Polít. Int., v. 57, n. 2, p. 214-232, 2014. 

FLEMES, D. O Brasil na iniciativa BRIC: soft balancing numa ordem 
global em mudança? Rev. Bras. Polít. Int., v. 53, n. 1, p. 141-156, 2010. 

FUCCILLE, A. PEREIRA, L. Complexo regional de segurança da 
América do Sul: uma nova perspectiva. Contexto Int., v. 35, n. 1, p. 77-
104, 2013. 

GARCIA, E. De como o Brasil quase se tornou membro permanente do 
Conselho de Segurança da ONU em 1945. Rev. Bras. Polít. Int., v. 54, n. 
1, p. 159-177, 2011. 

GRATIUS, S. Brazil and the European Union: from liberal inter-regional-
ism to realist bilateralism. Rev. Bras. Polít. Int., v. 61, n. 1, 2018.



380

HADDAD, S. Paulo Freire e o papel das agências de cooperação europeias 
no apoio à educação popular no Brasil. Pró-Posições, v. 25, n. 3, p. 123-
141, 2014. 

HERZ, M.; DAWOOD, L.; LAGE, V. The defense-development nexus: 
brazilian nuclear policy under the workers’ party administrations. Rev. 
Bras. Polít. Int., v. 61, n. 1, 2018. 

JESUS, D.; FERNANDES, V. Do ‘terror suicida’ ao ‘bárbaro’: mídia e ex-
clusão na política externa brasileira - o 11 de setembro segundo O Globo e 
a Folha de S. Paulo. Rev. Bras. Hist., v. 31, n. 61, p. 251-270, 2011.

JESUS, D. Noites tropicais: o Brasil e a nova era da não proliferação e do 
desarmamento nucleares (2003-2010). Rev. Sociol. Polit., v. 20, n. 43, p. 
43-57, 2012. 

LASMAR, J. A legislação brasileira de combate e prevenção do terrorismo 
quatorze anos após 11 de Setembro: limites, falhas e reflexões para o futu-
ro. Rev. Sociol. Polit., v. 23, n. 53, p. 47-70, 2015. 

LESSA, A.; COUTO, L.; FARIAS, R. Distanciamento versus engajamen-
to: alguns aportes conceituais para a análise da inserção do multilateralis-
mo brasileiro (1945-1990). Contexto Int., v. 32, n. 2, p. 333-365, 2010.

LIMA, M. Relações interamericanas: a nova agenda sul-americana e o 
Brasil. Lua Nova, n. 90, p. 167-201, 2013.

LOBATO, L.; KENKEL, K. Discourses of  cyberspace securitization in 
Brazil and in the United States. Rev. Bras. Polít. Int., v. 58, n. 2, p. 23-43, 
2015. 

LOUREIRO, F.; GOMES JR, H.; BRAGA, R. A pericentric Punta del 
Este: Cuba’s failed attempt to join the Latin American Free Trade Area 
(LAFTA) and the limits of  Brazil’s independent foreign policy. Rev. Bras. 
Polít. Int., v. 61, n. 2, 2018.

MARIANO, M.; RAMANZINI, H. Uma análise das limitações estrutu-
rais do Mercosul a partir das posições da política externa brasileira. Rev. 
Sociol. Polit., v. 20, n. 43, p. 23-41, 2012.

MEDEIROS, M.; TEIXEIRA JUNIOR, A.; REIS, E. Cooperação para 
autonomia? Explicando o paradoxo da política externa brasileira para a 
Unasul. Rev. Sociol. Polit., v. 25, n. 61, p. 97-123,  2017. 



381

MENDES, F. O Brasil e a reforma do Conselho de Segurança: uma análise 
realista. Contexto Int., v. 37, n. 1, p. 113-142, 2015.

MILANI, C.; CONCEIÇÃO, F.; M’BUNDE, T. Cooperação sul-sul em 
educação e relações Brasil-Palop. Cad. CRH, v. 29, n. 76, p. 13-32, 2016.

MIYAMOTO, S. O Brasil e a comunidade dos países de língua portuguesa 
(CPLP). Rev. Bras. Polít. Int., v. 52, n. 2, p. 22-42, 2009.

NERY, T. UNASUL: a dimensão política do novo regionalismo sul-ameri-
cano. Cad. CRH, v. 29, n. spe3, p. 59-75, 2016.

OLIVEIRA, M. Sources of  Brazil’s Counter-Hegemony. Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 53, n. 2, p. 125-141, 2010.

PATTI, C. Brazil and the nuclear issues in the years of  the Luiz Inácio 
Lula da Silva government (2003-2010). Rev. Bras. Polít. Int., v. 53, n. 2, 
p. 178-195, 2010. 

______. The forbidden cooperation: South Africa–Brazil nuclear relations 
at the turn of  the 1970s. Rev. Bras. Polít. Int., v. 61, n. 2, 2018. 

PECEQUILO, C.; CARMO, C. Regional integration and brazilian foreign 
policy: strategies in the South American space. Rev. Sociol. Polit., v. 21, 
n. 48, p. 51-65, 2013. 

PROENÇA JR. D.; LESSA, M. Brazilian national defence policy and strat-
egy reviewed as a unity. Rev. Bras. Polít. Int., v. 60, n. 2, 2017. 

PUNTIGLIANO, A. Going global: an organizational study of  brazilian 
foreign policy. Rev. Bras. Polít. Int., v. 51, n. 1, p. 28-52, 2008.

RODRIGUEZ, J. Chacal ou cordeiro? O Brasil frente aos desafios e opor-
tunidades do Sistema Internacional. Rev. Bras. Polít. Int., v. 55, n. 2, p. 
70-89, 2012.

SANTOS, N.; UZIEL, E. Years of  the United Nations general assembly 
resolution 3379 (xxx) on zionism and racism: the brazilian vote as an in-
stance of  United States - Brazil relations. Rev. Bras. Polít. Int., v. 58, n. 
2, p. 80-97, 2015.

SARAIVA, M. Brazilian foreign policy towards South America during the 
Lula administration: caught between South America and Mercosur. Rev. 
Bras. Polít. Int., v. 53, n. spe, p. 151-168, 2010. 



382

SARAIVA, M. G. The Brazil-European Union strategic partnership, from 
Lula to Dilma Rousseff: a shift of  focus. Rev. Bras. Polít. Int., v. 60, n. 
1, 2017. 

SCHWETHER, N.; CONTI PAGLIARI, G. Políticas de gênero para a 
defesa: os casos de Argentina e Brasil. Rev. Sociol. Polit., v. 26, n. 65, p. 
1-14, 2018. 

SILVA, A.; BRAGA, C.; MARCONDES, D. The Brazilian participation 
in Unifil: raising Brazil’s profile in international peace and security in the 
Middle East? Rev. Bras. Polít. Int., v. 60, n. 2, 2017.

STUENKEL, O. Identidade, status e instituições internacionais: o caso do 
Brasil, da Índia e do tratado de não proliferação. Contexto int., v. 32, n. 
2, p. 519-561, 2010.

TEIXEIRA, C. Brazil and the institutionalization of  South America: from 
hemispheric estrangement to cooperative hegemony. Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 54, n. 2, p. 189-211, 2011.

TUDE, J.; MILANI, C. A política externa brasileira em relação ao Fundo 
Monetário Internacional durante o Governo Lula. Rev. Bras. Polít. Int., v. 
56, n. 1, p. 85-103, 2013.

VAZ, A.; FUCCILLE, A.; REZENDE, L. UNASUR, Brazil, and the 
South American defence cooperation: A decade later. Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 60, n.2, 2016. 

VIGEVANI, T; RAMANZINI, H. Autonomia, integração regional e po-
lítica externa brasileira: Mercosul e Unasul. Dados, v. 57, n. 2, p. 517-552, 
2014. 

VILLA, R.; VIANA, M. Security issues during Lula’s administration: from 
the reactive to the assertive approach. Rev. Bras. Polít. Int., v. 53, n. spe, 
p. 91-114, 2010.

VISENTINI, P.; SILVA, A. Brazil and the economic, political, and envi-
ronmental multilateralism: the Lula years (2003-2010). Rev. Bras. Polít. 
Int., v. 53, n. spe, p. 54-72, 2010.




