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11. O QUE A ANÁLISE DE 
POLÍTICA EXTERNA JÁ NOS 
DISSE E AINDA TEM A NOS 
DIZER SOBRE O BRASIL? UMA 
AGENDA DE PESQUISA COM 
TEORIAS MÉDIAS

Mónica Salomón1

Feliciano de Sá Guimarães2  

Introdução

Nossos objetivos neste capítulo são, primeiro, apresentar as li-
nhas gerais da evolução da Análise de Política Externa (APE), desta-
cando a nova tendência que favorece a construção de teorias médias; 
segundo, examinar a utilização do instrumental teórico-conceitual da 
APE no estudo da Política Externa Brasileira (PEB) por parte da 
comunidade acadêmica local e, terceiro, discutir como a produção 
brasileira em APE tem adotado teorias médias tanto em algumas 
análises mais recentes – graduation dilemma (MILANI et al., 2017a) e 

1  Mónica Salomón, doutora em Ciência Política e da Administração pela Universitat Autònoma de 
Barcelona, é professora associada do Departamento de Economia e Relações Internacionais da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no curso de graduação e no programa de pós-graduação 
em Relações Internacionais dessa instituição. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. 
Nos últimos anos, sua pesquisa está focada, por um lado, nos atores não tradicionais da cooperação 
internacional para o desenvolvimento e, por outro, nas dimensões de gênero das políticas externas. 
Trabalha também na divulgação, sistematização e análise das teorias das Relações Internacionais.

2  Feliciano de Sá Guimarães é Professor Associado do Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo (IRI-USP). Tem como agendas de pesquisa o estudo da identidade da 
política externa brasileira e a relação entre opinião pública e política externa. Ministra as disciplinas 
de Teorias das Relações Internacionais na graduação e Metodologia Qualitativa Aplicada às 
Relações Internacionais na pós-graduação do IRI-USP.
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entrepreneurial powers (GUIMARÃES; ALMEIDA, 2017) – como tam-
bém nas análises mais tradicionais sobre o conceito de ‘autonomia’. 

Esta característica da produção brasileira não só coloca o país 
em consonância com a tendência em APE de utilizar teorias médias 
para fugir do peso dos debates paradigmáticos, mas também per-
mite a construção de modelos de análise que podem ser replicados 
em outros ambientes regionais para além da América Latina, contri-
buindo para uma maior internacionalização da produção nacional. 
Além disso, sugerimos que a diversidade epistemológica e ontológi-
ca que caracteriza a APE no Brasil, muitas vezes vista como algo en-
fraquecedor, na verdade favorece a construção e expansão de teorias 
médias, na medida em que tais teorias são definidas precisamente 
pelo ecletismo teórico. 

Uma teoria média ou de alcance médio procura construir modelos 
de análise voltados a problemas empíricos específicos. Isso pode le-
var a certo ecletismo conceitual. No caso das Relações Internacionais, 
por exemplo, as teorias de alcance médio incorporam elementos 
de diferentes paradigmas teóricos (Realismo, Institucionalismo, 
Construtivismo, etc.). Em vez de defender um conjunto único de 
pressupostos e mecanismos (paradigmas), a teoria média eclética 
constrói subteorias contextualizadas com o objetivo de analisar pro-
blemas políticos reais e de acordo a necessidade da pesquisa. O obje-
tivo é sempre compreender e explicar o fenômeno em questão sem as 
amarras epistemológicas e conceituas dos debates paradigmáticos em 
Relações Internacionais, mas criando modelos teóricos médios que 
podem ser testados e replicados. Desse modo, as teorias médias são, 
simultaneamente, indutivas e dedutivas (MERTON, 1968; LAKE, 
2013; SIL; KATZENSTEIN, 2010; SHAPIRO, 2005; CHECKEL, 
2013; DUNNE et al., 2013; JACKSON, 2011). 

Como sabemos, a APE é a subdisciplina das Relações 
Internacionais que trata do comportamento dos atores governa-
mentais nas relações internacionais. Dentro de sua grande varia-
bilidade, esta subdisciplina tem identidade própria, refletida em 
publicações, disciplinas ministradas em cursos de RI, grupos de 
trabalho em associações científicas, etc. No Brasil, a análise da po-
lítica externa brasileira foi sendo lentamente produzida a partir do 
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instrumental teórico-conceitual da APE, que inclui tanto modelos 
específicos para a análise de fenômenos bem delimitados como a 
aplicação das perspectivas teóricas mais amplas das RI (SALOMÓN; 
PINHEIRO, 2013). No entanto, contrastando com sua dilatada tra-
jetória que teve início nos EUA dos anos 1950, a utilização mais ou 
menos sistemática da academia brasileira do instrumental teórico-
-conceitual da APE é bastante recente. Ela aconteceu, sobretudo, 
nos últimos vinte anos, em paralelo à consolidação da pós-gra-
duação na área de RI (CASARÕES, 2018; MILANI; PINHEIRO, 
2017; HERZ, 2002; SANTOS; FONSECA, 2009; VIGEVANI et 
al., 2016; MIYAMOTO, 2003; ALMEIDA, 1999). 

Muito mais recente é a participação efetiva da comunidade aca-
dêmica brasileira no desenvolvimento das teorias e modelos da APE 
mais gerais. Apenas nos últimos anos a relação típica de centro-peri-
feria (pela qual a política externa brasileira era analisada por autores 
quase exclusivamente locais a partir de modelos desenhados de acor-
do com a necessidade do centro) está começando a se transformar. 

Essa transformação é incipiente, porém evidente. Como de-
monstraremos adiante, existe por um lado um esforço de “desame-
ricanização” da APE, o que muitas vezes acontece por meio do uso 
aberto ou inadvertido de teorias médias, e por outro uma participa-
ção efetiva da comunidade acadêmica brasileira (e latino-americana) 
na nova APE global que está sendo construída. Isso pode ser evi-
denciado tanto pela crescente participação de brasileiros em painéis 
acadêmicos sobre política externa e política externa comparada dos 
congressos acadêmicos internacionais, tais como International Studies 
Association – o número de brasileiros membros da ISA aumentou em 
50% nos últimos cinco anos3 – como pela própria produção aca-
dêmica, cada vez mais diversificada e internacionalizada, conforme 
evidenciado nas últimas revisões da produção acadêmica em APE 
no Brasil (CASARÕES, 2018; SALOMÓN; PINHEIRO, 2013; 
VILLA; PIMENTA, 2017; MILANI; PINHEIRO, 2017).

Destacamos ainda algumas coincidências importantes entre 
este capítulo e o Capítulo 9 desta obra, que trata sobre a grande área 

3  Ver Cameron Thies - Presidential Speech ISA 2019, Toronto, Canadá. 
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das Relações Internacionais (na qual a subdisciplina da APE está 
inserida). Em particular, os dois capítulos vinculam o crescimento 
da produção acadêmica teoricamente informada à institucionaliza-
ção da disciplina e ao aumento de cursos e programas de Relações 
Internacionais. O papel dos diplomatas e burocratas nas análises 
tradicionais sobre a atuação  internacional do Brasil também é des-
tacado em ambos os capítulos.  

A seguir, o capítulo expõe as linhas gerais da evolução da APE 
na academia global-anglo-saxônica e seu foco mais recente em teorias 
médias (primeira parte), examina a utilização do instrumental teóri-
co-conceitual da APE no estudo da PEB por parte da comunidade 
acadêmica local e apresenta um conjunto de estudos que já aplicam 
teorias médias em APE no Brasil (segunda parte). Por fim, o capítulo 
conclui com uma reflexão sobre a contribuição da APE com base em 
teorias médias para o entendimento da política externa brasileira.

A Análise de Política Externa e as teorias 
médias

Nos Estados Unidos, seu principal núcleo produtivo, a APE tem 
uma trajetória própria dentro da área das Relações Internacionais 
(que, vale lembrar, faz parte, nesse contexto acadêmico, da gran-
de área da Ciência Política). Seu foco inicial no processo decisório 
(SNYDER et al., 1954), que evoluiu para um foco mais amplo no 
agente em contraposição à estrutura (HUDSON, 2005; KAARBO, 
2003; CARLSNAES, 2013), bem como sua ênfase nas variáveis do-
mésticas como parte fundamental da explicação das interações in-
ternacionais, a situaram, durante muito tempo, na contracorrente do 
foco sistêmico que prevaleceu em RI. 

Da mesma forma, o interesse da APE pelos fatores sociais e 
cognitivos como fonte de explicação da política externa precedeu 
em décadas à entrada do Construtivismo nas RI (THIES, 2009), 
sendo uma de suas influências reconhecidas pelo próprio Alexander 
Wendt (1992). A aposta pelo rigor metodológico (nem sempre 
acompanhada dos resultados esperados) também pode ser consi-
derada uma característica distintiva que percorre à APE desde seus 
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inícios entusiasticamente behavioristas até os recentes aperfeiçoa-
mentos de metodologias quantitativas e qualitativas (KAARBO, 
2003). Por último, o distanciamento dos grandes “ismos” (come-
çando pelo tandem Realismo e Liberalismo) e das explicações to-
talizantes das Relações Internacionais em favor de mais modestas 
teorias de alcance médio e problem-driven fazem parte da identidade 
disciplinar da APE mais recente (KAARBO, 2003; NEACK et al., 
1995; HUDSON, 2007). 

Assim, há certo consenso em situar o nascimento da APE na 
publicação do artigo (depois desenvolvido como livro) de Richard 
Snyder, Henry W. Bruck e Burton Sapin, Decision-Making as an 
Approach to the Study of  International Politics (1954), inserido no con-
texto da revolução behaviorista na ciência política americana que 
teve a David Easton como principal expoente (EASTON, 1953). A 
maneira em que as decisões são tomadas, alegavam, contribui subs-
tancialmente a explicar o conteúdo das decisões e os resultados atin-
gidos. Daí o foco no processo decisório. 

Também o grande projeto de Política Externa Comparada li-
derado por James Rosenau ao longo de duas décadas (ROSENAU, 
1966, 1974) tinha bases claramente behavioristas. A ideia era dese-
nhar uma teoria geral da política externa capaz de explicar e predizer 
atuações específicas (incluídas, no contexto da rivalidade EUA-
URSS na Guerra Fria, as atuações do inimigo soviético) a partir 
da identificação de correlações estatísticas entre características dos 
Estados e seus tipos de comportamento em política externa. Duas 
décadas depois, porém, os seus próprios artífices reconheceram que 
o ambicioso objetivo não iria ser alcançado (ROSENAU, 1989) e 
redirecionaram seus esforços a metas mais modestas.

Dois tipos de abordagens podem ser identificados na fase ini-
cial do desenvolvimento da subdisciplina. Por um lado, as teorias 
focadas no processo decisório e as relações interburocráticas e in-
traburocráticas. Por outro, as abordagens centradas nas variáveis 
sociocognitivas susceptíveis de influir na política externa. Dentro 
das obras fundacionais da primeira categoria destaca-se a clássica 
abordagem de Graham Allison sobre a crise dos mísseis de Cuba 
(ALLISON, 1971), contrapondo a análise tradicional realista, que 
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tratava os Estados como unitários e racionais, a análises que levam 
em consideração variáveis organizativas e relações políticas interbu-
rocráticas e questionavam os pressupostos de racionalidade. A po-
lítica burocrática (KAARBO, 1998; HILSMAN, 1987), as relações 
executivo-legislativo, as influências entrecruzadas entre negociado-
res internacionais e suas constituencies domésticas (PUTNAM, 1988) 
fazem parte desta ampla agenda. 

Por sua vez, os estudos que davam preeminência a fatores so-
ciais (dinâmica de grupo, formação de consensos intersubjetivos) ou 
psicológicos (maneira em que os decisores percebem o ambiente, 
tipos de personalidade dos líderes) na explicação da política exter-
na (tanto da tomada de decisões como nas demais fases do ciclo 
da política externa) partiram da distinção entre entorno operacio-
nal (condições materiais) e entorno psicológico (a maneira em que 
o entorno operacional é percebido). Esses estudos tiveram início 
com o trabalho de Harold e Margaret Sprout (1956). Outro estudo 
influente nesse campo foi o de Irving Janis (1972), que a partir de 
vários estudos de caso incluindo “fiascos” (como a tentativa de in-
vasão estadunidense a Cuba, Baía dos Porcos, em 1961) estudou as 
disfunções no processo decisório produzidas pelo fenômeno que 
chamou groupthink: a tendência dos membros de um pequeno gru-
po, em certas condições, a valorar mais a aceitação de cada um pelo 
grupo do que a decisão em si. 

Em Perceptions and Misperceptions in International Politics, traba-
lho desenvolvido a partir das descobertas da psicologia cognitiva, 
Robert Jervis (1976) estuda como as decisões de política externa são 
afetadas pelas percepções e, sobretudo, pelos erros de percepção 
dos decisores. A elaboração de mapas cognitivos ou “códigos ope-
racionais” dos líderes para tentar explicar ou inclusive predizer suas 
decisões foi outro dos resultados da interação da APE com a psico-
logia cognitiva (GEORGE, 1969; WALKER, 1990). Os trabalhos 
de Ole Holsti, muito influentes nos anos 70 e 80, também vão nesta 
mesma direção, tentando olhar para os aspectos psicológicos dos 
líderes políticos e seu impacto na política externa (HOLSTI, 1977). 

As duas grandes categorias logo passaram a se conectar. Assim, 
por exemplo, os modelos sobre o funcionamento das diferentes 
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unidades decisórias em política externa (líder individual, peque-
no grupo, coalizão de atores) elaborados por Margaret e Charles 
Hermann (HERMANN; HERMANN, 1989; HERMANN, 2001) 
incluem tanto variáveis cognitivas e de personalidade como variá-
veis organizativo-burocráticas. Quando a unidade decisória é o líder 
individual, as variáveis sobre sua personalidade são mais influentes 
que em outras unidades. No modelo decisório do pequeno grupo, 
o fenômeno de groupthink de Janis figura, por exemplo, como uma 
possível variável interveniente. 

Além disso, o desenvolvimento das teorias de Relações 
Internacionais introduziu na disciplina numerosas ferramentas con-
ceituais susceptíveis de serem utilizadas na APE. No campo realista, 
a proposta do Realismo neoclássico se autodefine como uma teoria 
da política externa (LOBELL et al., 2009). Também o “novo libera-
lismo” (MORAVCSIK, 1997) é basicamente uma teoria de política 
externa que mostra como as preferências dos atores domésticos são 
articuladas para agir internacionalmente. Por sua vez, autores vincu-
lados à escola institucionalista liderada por Robert Keohane (1984), 
que durante a década dos oitenta ficou focada na dimensão sistêmica 
e no desenvolvimento dos regimes internacionais, procuraram a par-
tir dos anos noventa fazer contribuições para articulação doméstica-
-internacional. O papel das ideias na política externa (GOLDSTEIN; 
KEOHANE, 1993); as interações entre atores políticos (executivo 
e legislativo)  e sociais (grupos de interesse) como condicionantes 
da cooperação internacional (MILNER, 1997), a influência direta e 
indireta do legislativo na formulação da política externa (MARTIN, 
2000) são algumas destas contribuições. O Construtivismo, cuja ge-
nealogia inclui as correntes sociocognitivas desenvolvidas no âmbito 
da APE, buscou explicar a formação e utilização de consensos inter-
subjetivos que informam a política externa. Muito mais influenciados 
pela sociologia do que pela psicologia, os enfoques construtivistas 
fugiram das explicações com base na psicologia individual dos deci-
sores (WENDT, 1992; HOPF, 1998, 2002; ADLER, 1997). 

Mais recentemente, a identidade da subdisciplina também está 
sendo (re) vinculada à sua condição de política pública (LENTNER, 
2006; INGRAM; FIEDERLEIN, 1988; PINHEIRO; MILANI, 
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2011; LOPES; FARIA, 2016), assim como a sua vocação compara-
tivista (BREUNING, 2007; HUDSON, 2005; HUDSON; VORE, 
1995; CARLSNAES, 2013). No primeiro caso, a política externa 
obedeceria aos ciclos de desenvolvimento, implementação e avalia-
ção de impacto das demais políticas públicas e, portanto, deveria 
utilizar a vasta literatura desse campo para ser reconceitualizada. No 
segundo caso, o aspecto metodológico ganha forma, na medida que 
a APE comparada busca criar modelos que fujam dos tradicionais 
estudos de casos e gerem teorias gerais.

 Nesse contexto, e inicialmente em paralelo à tentativa de 
construir uma teoria geral da política externa, estudiosos vêm discu-
tindo a construção de teorias médias em APE desde pelo menos os 
anos 80. Em meio à diminuição dos estudos comparados de política 
externa da época, Smith (1986) propôs que “um caminho promis-
sor para o futuro (da área de APE) é desenvolver teorias de alcance 
médio comparativas”. Kegley (1979) se manifestou também sobre a 
necessidade de descer do ar rarefeito de grande teoria para a teoria 
de alcance médio, e para  o particular:

Goals [should be] downgraded to better fit capacities. This prescribes 
reduction in the level of  generality sought, so that more contextually-
qualified, circumstantially bounded, and temporally and spatially-
specified propositions are tested. More of  the peculiar, unique, and 
particular can be captured at a reduced level of  abstraction and 
generality (KEGLEY, 1979, p. 12, 19).

Segundo Kaarbo (2003), é relevante que duas das mais influen-
tes teorias de APE que existiam à época, e que continuam influentes 
– a teoria de Graham Allison (1971) dos modelos burocráticos e or-
ganizacionais e a teoria de Irving Janis (1972) de groupthink – fossem 
teorias médias. E foi a partir destes esforços que alguns analistas 
contemporâneos de política externa têm defendido a ampliação da 
teorização de alcance médio para a APE, ou seja uma teorização que 
ultrapasse os limites das teorias gerais das relações internacionais e 
foque nos casos concretos estudados, independentemente do mo-
delo paradigmático de preferência (KAARBO, 2003; NEACK et al., 
1995; HUDSON, 2005; 2007). 
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 Esse tipo de abordagem metateórica seria, na opinião des-
tes estudiosos, a melhor forma de fugir da tentativa de criar uma 
teoria geral de APE, conforme sonhado por Rosenau em 1968, e 
que pudesse ser aplicada a todos os casos. Seria também uma forma 
de fugir do peso dos debates interparadigmáticos e a tentativa de 
enquadrar problemas complexos em teorias gerais abstratas. Para 
eles, a análise contemporânea de APE deveria se concentrar, cada 
vez mais, em explicar contextos a partir de explicações multifatoriais 
e contingenciais, centradas no agente e pouco relacionadas com a 
estrutura. No entanto, esta posição não é unânime. Valerie Hudson, 
por exemplo, pondera que “a integração teórica é um imperativo” 
para a análise da política externa, embora “continue sendo uma pro-
messa não cumprida” (2007, p. 165;184).

Mas o que significa, especificamente, uma teoria média aplica-
da à APE? Em artigo polêmico publicado na European Journal of  
International Relations, David Lake (2013) declarou: 

Do not mourn the end of  theory, if  by theory we mean the Great 
Debates in International Relations. Too often, the Great Debates 
and especially the paradigm wars became contests over the truth status 
of  assumptions (...). Mid-level theory flourished in the interstices of  
these debates for decades and now, with the waning of  the paradigm 
wars, is coming into its own within the field. The field would be better 
off  focusing on important real-world problems (rather than Great 
Debates wars) (LAKE, 2013, p. 581).

Na mesma toada, Sil e Katzenstein (2010) defendem que os de-
bates paradigmáticos em Relações Internacionais já foram longe de-
mais ao criarem escolas tão complexas do ponto de vista conceitual 
e metodológico que os não iniciados não conseguem compreender 
sua linguagem e muito menos seus modelos. Em contraste, eles ad-
vogam pela adoção de certo ecletismo teórico para compreender 
os problemas reais das relações internacionais contemporâneas. 
Sugerem uma abordagem que não produza nem teorias universais 
nem narrativas idiossincráticas. O principal caminho, nesse sentido, 
seria a adoção de teorias médias teoricamente plurais. 
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 Inspirados pelos trabalhos de Robert Merton, de 1968, 
Social Theory and Social Structure, e Ian Shapiro, de 2005, The Flight from 
Reality in Human Sciences, Sil e Katzenstein mostram que teorias de 
alcance médio são construídas para lançar luz sobre conjuntos espe-
cíficos de fenômenos empíricos, e como tais não aspiram oferecer 
uma teoria universal, mas sim modelos que podem ser facilmente 
adaptados para investigar outros tipos de fenômenos semelhantes. 
Além disso, até mesmo a teoria média mais idiossincrática difere 
de uma narrativa histórica, na medida em que procura oferecer um 
conjunto de mecanismos causais que podem explicar uma série de 
resultados de um conjunto limitado de contextos comparáveis. As 
teorias médias incorporam, portanto, ligações de causa e efeito que, 
em princípio, podem voltar a ocorrer dentro de contextos que pos-
suem certas condições ou características similares ao problema ou 
fenômeno inicialmente investigado.

 Porém, a proposta de ecletismo teórico de nível médio de 
Sil e Katzenstein é mais do que simplesmente uma pesquisa orien-
tada por problemas (problem-driven). Como bem argumentou Shapiro 
(2005), qualquer problema pode ser formulado de uma forma que 
se enquadre com a abordagem teórica antecedente do pesquisador. 
Assim, pesquisas que usam paradigmas fixos também podem alegar 
serem orientadas pelo problema de pesquisa. Por outro lado, uma 
teoria média eclética é distinta na medida em que procura resistir à 
tentação de articular problemas de uma maneira que facilite a aplica-
ção de pressupostos paradigmáticos particulares ou princípios me-
tateóricos predeterminados.

Nesse sentido, o recente apelo de alguns estudiosos da APE 
(KAARBO, 2003; NEACK et al., 1995; HUDSON, 2007) ao uso 
das teorias médias e/ou abordagens mais integrativas do ponto de 
vista teórico como forma de fugir ao debate e o peso dos paradig-
mas, vem ao encontro da proposta de Sil e Katzenstein (2010), Lake 
(2013) e Dunne et al. (2013) na medida em que defende a adoção 
de modelos teóricos mais ecléticos e voltados a um conjunto empí-
rico específico de política externa. Hudson (2007, p. 32) argumenta 
que a APE do pós-Guerra Fria deveria ter como consenso alguns 
compromissos metateóricos para orientar as futuras pesquisas, den-
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tre eles podemos destacar: (i) construir teorias de alcance médio 
centradas na interface entre o ator e a estrutura; (ii) construir teorias 
médias que capturem a complexidade do mundo real; (iii) buscar ex-
plicações multicausais abrangendo vários níveis de análise; e por fim 
(iv) um compromisso de utilizar teorias vindas de todo o espectro 
das Ciências Sociais.

Um bom exemplo de teorização média e plural aplicada à APE 
é o livro de Robert Jervis, American Foreign Policy in a New Era (2005). 
Nesta obra, o autor trabalha com uma combinação de teorias realis-
tas, construtivistas, institucionalistas e liberais para explicar a política 
externa dos EUA pós-Bush aplicada a múltiplos casos. Como argu-
mentam Sil e Katzenstein (2010), Jervis discute os pontos fortes e 
as limitações de parte dessas teorias com o objetivo de buscar seus 
fatores explicativos mais convincentes para cada caso, identificando 
sempre áreas de sobreposição teórica com o intuito de construir 
aquilo que ele chama de “explicação sintética interativa”. 

Outro bom exemplo é o trabalho seminal sobre a política externa 
soviética / russa de Ted Hopf, Social Construction of  Foreign Policy: identi-
ties and foreign policies, Moscow 1955 & 1999 (2002). Nesta obra, o autor 
combina Construtivismo e Realismo com análise textual interpretativa 
– para recuperar identidades soviéticas e russas indutivamente – e es-
tudos de caso empregando rastreamento de processos (process tracing). 
O objetivo do livro é mostrar como essas identidades influenciam a 
escolha de aliados estrangeiros por Moscou. Essencialmente, o autor 
operacionaliza o pluralismo teórico por meio de uma estratégia de 
sequenciamento temporal, na qual fatores de diferentes abordagens 
teóricas são utilizados concomitantemente para explicar determinado 
domínio empírico – política externa soviética / russa. Como argu-
menta Checkel (2013), Hopf  claramente sintetiza argumentos concei-
tuais específicos na esperança de ganhar respostas mais convincentes 
e uma visão mais bem acabada da realidade em questão.

Entretanto, a teorização de nível médio também traz seus riscos, 
principalmente, para os pesquisadores em início de carreira. Trabalhar 
com conceitos vindos de vários paradigmas requer pesquisadores 
multilíngues e que conversem com várias comunidades teóricas. No 
entanto, as subcomunidades teóricas tendem a se fechar e se proteger. 
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Como bem coloca Thomas Kuhn (1962), os pesquisadores escolhem 
os seus paradigmas antes que a promessa empírica desse paradigma 
traga seus devidos frutos. Sil e Katzenstein (2010) mostram que este 
problema é ampliado por procedimentos institucionalizados que de-
cidem sobre contratação, promoções, recursos e prêmios. 

De todo modo, a crítica mais comum às teorias médias plurais 
tem a ver com uma suposta perda de rigor teórico-metodológico, 
dado que os críticos imaginam que rigor só pode vir de dentro dos 
paradigmas e nunca entre eles. É interessante que o próprio Thomas 
Kuhn também pensava assim. É de fato difícil avaliar um trabalho 
teoricamente eclético, uma vez que os mecanismos de avaliação e 
as revistas científicas são geralmente construídas a partir do domí-
nio de um paradigma (International Security pelo Realismo; International 
Organization pelo Institucionalismo, etc.). No entanto, como susten-
ta Checkel (2013), os ganhos dessa abordagem tendem a superar os 
riscos porque o resultado será, provavelmente, uma APE mais rica 
e complexa e, portanto, mais talhada a entender os desafios contem-
porâneos da política externa, notadamente no Brasil e no Sul Global.

A Análise de Política Externa no Brasil e a 
adoção das teorias médias 

A APE é sem dúvida uma “ciência social americana” 
(HOFFMANN, 1977) ou, pelo menos, anglo-saxônica (CLARKE 
et al., 1990; HILL, 2003; SMITH et al., 2012). Fora do núcleo pro-
dutivo de EUA, Reino Unido e contribuições eventuais de outros 
países anglo-saxões e europeus continentais, as academias do res-
to do mundo têm sido tradicionalmente mais consumidoras do 
que produtoras das teorias e modelos da APE. Segundo Tickner 
(2003) e Giacalone (2012), na América Latina a aplicação do instru-
mental teórico-conceitual da APE tem sido relativamente limitada. 
Certamente, aqui interveem diversos fatores, desde a própria lógica 
centro-periferia de difusão do conhecimento até a dificuldade de 
adaptar modelos concebidos para sistemas políticos muito específi-
cos a contextos diferentes.



429

No entanto, em nossa visão, essa situação está começando a mu-
dar, pelo menos no Brasil. Nos últimos anos um número crescente de 
autores brasileiros está contribuindo para o desenvolvimento da APE 
ao tomar seus próprios países como objeto de análise e participan-
do realmente em um diálogo mais global. Dois indicadores mostram 
essa tendência. Primeiro, há uma progressiva abertura a contribuições 
de autores de universidades brasileiras em duas das mais importan-
tes revistas internacionais para APE: a revista de origem estaduniden-
se Foreign Policy Analysis (GUIMARÃES et al., 2019; GUIMARÃES; 
MAITINO, 2019; VIEIRA, 2013; RODRIGUES et al., 2019; MILANI; 
PINHEIRO, 2017); e a conceituada revista britânica International Affairs 
(HARIG; KENKEL, 2017; MILANI et al., 2017a, MILANI et al., 
2017b; MARCONDES; MAWDSLEY, 2017)4. 

Um segundo indicador tem a ver com o notável incremento da 
participação de acadêmicos da América Latina nos encontros anuais 
da ISA (International Studies Association), principal associação profis-
sional de Relações Internacionais e responsável pela publicação da 
Foreign Policy Analysis. Em 2018, foi criada a região ‘América Latina’ 
dentro do organograma acadêmico da ISA, com a assinatura de mais 
de 250 membros da organização5. Uma região dentro da ISA é res-
ponsável por incrementar a participação de acadêmicos de sua área 
geográfica nos congressos da entidade e promover encontros regio-
nais. Nesse sentido, em 2018, antes mesmo da criação formal do gru-
po, foi realizada a FLACSO-ISA Convention em Quito, Equador. Foi 
a primeira vez em seus 60 anos de história que a ISA organiza uma 
convenção regional na América Latina. Essa abertura já tinha apare-
cido em uma convenção menor ISA-ABRI (Associação Brasileira de 
Relações Internacionais) ocorrida em 2009 no Rio de Janeiro. Ambos 
os casos representam um esforço da própria associação de origem 
estadunidense de se tornar mais global e inclusiva6. 

4  A escolha das revistas Foreign Policy Analysis e International Affairs como indicadores relevantes de 
publicação tem a ver também com seus respectivos fatores de impacto. Em 2019, a Foreign Policy 
Analysis tinha um fator de impacto de 1.425 (SJR) e a International Affairs um fator ainda maior de 
1.505 (SJR). Esses fatores de impacto estão muito acima das revistas nacionais e internacionais nas 
quais acadêmicos brasileiros publicaram recentemente. 

5  Ver International Studies Association Newsletter, abril de 2019. 
6  Ver Cameron Thies, Presidential Address ISA 2019, Toronto, Canadá. 



430

No caso brasileiro, um fator doméstico foi decisivo para essa 
maior participação e envolvimento internacional dos acadêmicos lo-
cais. Isto é, o notável crescimento dos cursos de RI ao longo das 
últimas duas décadas, e especialmente o desenvolvimento da pós-gra-
duação, como destacado no capítulo 09 desta obra. Junto a ações de 
fomento à internacionalização das autoridades acadêmicas, isso con-
tribui para explicar a maior presença da academia brasileira nessa aca-
demia global em formação e, em particular, na subdisciplina da APE. 
A consolidação de programas de pós-graduação exclusivamente vol-
tados às Relações Internacionais e, em especial, o edital San Tiago 
Dantas da Capes, no início dos anos 2000, fomentou a criação de 
novos quadros no país e com maiores vínculos internacionais, o que 
consequentemente aumentou as chances de publicações em revistas 
internacionais de peso. Diversas revisões da produção nacional em 
APE e estudos sobre o incremento da área de RI no Brasil corro-
boram essa visão (CASARÕES 2018; PINHEIRO; MILANI, 2011; 
HERZ, 2002; SANTOS; FONSECA, 2009; VIGEVANI et al., 2016; 
MIYAMOTO, 2003; ALEJANDRO, 2018)7.

 Entretanto, a participação de acadêmicos de universidades 
brasileiras no debate teórico da área de APE global está longe de ser, 
obviamente, algo novo. O interesse pela política externa brasileira 
como objeto de estudo é muito anterior ao desenvolvimento da dis-
ciplina das Relações Internacionais no Brasil. Historiadores, juristas, 
jornalistas e os próprios diplomatas exerceram papel de principais 
analistas da PEB décadas antes da institucionalização da discipli-
na no país, tendo início nos anos 1960. No entanto, como afirma 
Casarões (2018), esses primeiros autores, ao invés de buscarem a 
melhor teoria, buscavam a melhor policy. No que diz respeito aos 
diplomatas, Pinheiro e Vedoveli (2012) mostram como a dupla ins-
crição de burocratas e intelectuais (intelectual enquanto diplomata; 
diplomata enquanto intelectual) forjou a forma pela qual a própria 

7  Alejandro (2018) mostra que tanto no Brasil como na Índia a área de Relações Internacionais foi 
construída como uma ferramenta de política externa para apoiar a necessidade de Estados pós-
coloniais de especialização internacional e sua construção como sujeitos políticos internacionais. 
Contudo, as estratégias de publicação mudaram drasticamente no Brasil desde a década de 2000. 
Desde então, estudiosos brasileiros começaram a priorizar a internacionalização e não encontraram 
dificuldades em fazê-lo.
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APE foi construída durante no século XX no Brasil. Os conceitos 
eminentemente burocráticos foram transformados em conceitos 
acadêmicos e vice-versa, naquilo que Hurrell (2004) chamou de in-
formal ideology of  foreign policy. 

 No entanto, o número de acadêmicos pensando as Relações 
Internacionais do Brasil era muito limitado até os anos 1990, o que 
abria um enorme espaço para o domínio intelectual dos diploma-
tas. Um exemplo disso é a importante coletânea de livros sobre 
política externa brasileira chamada Sessenta Anos de Política Externa, 
volumes 1, 2, 3 e 4, organizados pelos acadêmicos José Guilhon de 
Albuquerque, Ricardo Seitenfus e Sergio Nabuco de Castro publica-
da nos anos 90 (ALBUQUERQUE; SEITENFUS; DE CASTRO, 
1996a; 1996b; 2000a; 2000b). Nestes livros, diplomatas e acadêmicos 
intercalam artigos discorrendo sobre os mais diversos assuntos da 
PEB. Os acadêmicos, no entanto, se utilizam de conceitos oriundos 
da burocracia como se fossem conceitos acadêmicos. Ainda não ha-
via uma linha divisória entre as duas profissões. Mais do que isso, tal 
situação levou alguns autores a literalmente identificar o estudo das 
Relações Internacionais no Brasil com o debate sobre a própria po-
lítica externa “mostrando quão limitado era o número de estudiosos 
trabalhando fora deste escopo” (FONSECA, 1987, p. 273)8,9. 

Diferentemente do que aconteceu nos EUA, onde as Relações 
Internacionais integram a grande área da Ciência Política, no Brasil 
elas tiveram um desenvolvimento autônomo e mais tardio que a 
própria Ciência Política, com alguns think tanks específicos e cur-
sos universitários separados. Foi também um crescimento inicial-

8  É sintomático que na obra organizada pela Anpocs, O que ler na Ciência Social Brasileira (1970-1995), 
publicada em 1995, o capítulo de Relações Internacionais não tenha sido escrito por um acadêmico, 
como os demais capítulos de política doméstica, mas sim por um diplomata, Paulo Roberto de 
Almeida. Isso demostra, por um lado, a capacidade acadêmica dos diplomatas-intelectuais e, por 
outro, as dificuldades dos acadêmicos de RI de se firmarem de maneira autônoma nos anos 1990. 
Ver Almeida, 1999. 

9  Além disso, Alejandro (2018) demonstra, em denso trabalho sobre a constituição da área de Relações 
Internacionais no Brasil e Índia, que a invisibilidade internacional dos estudiosos brasileiros antes 
dos anos 90 não era devida ao baixo número de pessoas que trabalhavam então na área. Em nossa 
visão, há duas possíveis explicações para essa baixa visibilidade internacional. Primeiro, a baixa 
internacionalização da pesquisa. Os pesquisadores brasileiros estavam pouco envolvidos com redes 
internacionais de pesquisa. Uma segunda seria o uso quase exclusivo da língua portuguesa, o que 
dificulta a difusão internacional. 



432

mente lento, embora o primeiro curso de graduação em Relações 
Internacionais fosse inaugurado na UnB em 1974. O grande cresci-
mento de cursos só aconteceu a partir de 1995 e em 2003 já existiam 
sessenta cursos espalhados pelo país (SANTOS; FONSECA, 2009; 
MYAMOTO, 2003). A pós-graduação só mudou de patamar nos 
anos 2000. No ano 2000, a UnB e a PUC-Rio abrigavam os dois úni-
cos cursos de mestrado no país, criados respectivamente em 1984 
e 1987. Os primeiros doutorados foram incorporados pelas duas 
instituições pioneiras em 2001 (PUC-Rio) e 2002 (UnB). O progra-
ma San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP) foi criado em 
2003 como mestrado na cidade de São Paulo. A Universidade de São 
Paulo, que abrigou por décadas a área de Relações Internacionais 
dentro do Departamento de Ciência Política, criou o Instituto de 
Relações Internacionais apenas em 2004 e a Pós-Graduação em 
2008. O doutorado no IRI-USP, contudo, já nasceu com duplo-di-
ploma com o King’s College, da Universidade de Londres, o que ajudou 
na internacionalização da pesquisa. Mais recentemente, o programa 
de Reestruturação das Universidades Federais (Reuni) contribuiu 
enormemente para o crescimento acelerado da área nas regiões Sul, 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Em 2016, existiam cerca de 110 
cursos de graduação e 12 programas de pós-graduação exclusivos 
em Relações Internacionais no Brasil (VIVEGANI et al., 2016). Em 
2019, estes números haviam subido para 167 na graduação e 14 na 
pós-graduação, conforme apontado no Capítulo 9 desta obra. 

Não há dúvida de que política externa brasileira foi o objeto de estu-
do mais privilegiado desde que a disciplina das Relações Internacionais 
começou a se desenvolver no país. Como mostram os dados apresen-
tados por Herz (2002), das 210 dissertações e teses produzidas na área 
no Brasil ou no exterior com apoio de agências de fomento à pesquisa 
brasileiras entre 1982 e 1999, 86 tratavam de “política externa brasileira 
e relações internacionais do Brasil”, bastante por diante da segunda e 
terceira posição (“sistema internacional” e “integração latino-america-
na”), empatadas com 23 trabalhos cada uma. 

A década mais recente observou uma maior fragmentação 
de temas. Porém, a PEB aumentou ainda mais a sua participa-
ção entre teses e dissertações na academia brasileira de Relações 
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Internacionais. Enquanto no período de 1992 a 2002 o tema política 
externa correspondia a 12% de todas as teses e dissertações defendi-
das, o que o colocava em terceiro lugar atrás de integração regional 
e globalização, no período de compreendido entre 2003 e 2013 essa 
participação subiu para 23%, bem acima de todas as outras catego-
rias (VIGEVANI et al., 2016, p. 20). Alejandro (2018, p. 35) também 
identificou a tendência de acadêmicos brasileiros estudarem majori-
tariamente a PEB. Ao analisar o currículo de 70 (setenta) acadêmi-
cos de UnB, PUC-RJ e USP e 343 artigos publicados em revistas 
nacionais e internacionais entre 1976 e 2016 nada menos que 61% 
dos artigos tratavam de ‘estudos nacionais’, ou seja, política externa. 

Nesse contexto, como se deu o uso do instrumental da APE 
por acadêmicos de universidades brasileiras? Para responder a essa 
pergunta e ter uma visão panorâmica da produção em APE e seu 
referencial teórico, examinamos o conteúdo de mais de 150 (cento 
e cinquenta) artigos publicados nos principais periódicos da área 
publicados no Brasil e no exterior. 

Entre as revistas brasileiras, analisamos as seguintes publica-
ções: 1) Contexto Internacional, editada pelo Instituto de Relações 
Internacionais da PUC-Rio; 2) Revista Brasileira de Política Internacional, 
publicada pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais 
(IBRI) da UnB; 3) Brazilian Political Science Review, publicada pelo 
Departamento de Ciência Política da USP e pela ABCP (Associação 
Brasileira de Ciência Política); 4) Revista de Sociologia e Política, pu-
blicada pela UFPR; 5) Revista Brasileira de Ciências Sociais, publicada 
pela Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais) e, por fim, 6) Dados, revista publicada pelo IESP/UERJ. 

Entre as revistas internacionais analisamos também um conjunto 
variado de artigos publicados por acadêmicos de universidades brasi-
leiras. Dentre eles podemos destacar: Latin American Politics and Society, 
Latin American Perspectives, Latin America Policy, Bulletin of  Latin America 
Research, International Interaction, International Peacekeeping, Cambridge 
Review of  International Affairs, Global Society, Policy Studies, Third World 
Quarterly, Global Governance, International Journal, Millennium Journal of  
International Studies e as duas revistas citadas anteriormente Foreign 
Policy Analysis e International Affairs. Aliás, esse conjunto de revista in-
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ternacionais em si já mostra o forte ritmo de internacionalização da 
pesquisa brasileira em política externa das últimas duas décadas. 

As revistas brasileiras pesquisadas são os veículos acadêmicos 
que consideramos mais representativos da produção das Relações 
Internacionais no Brasil nas últimas décadas. Na RBPI analisamos 
100 (cem) artigos publicados entre 1958 e 201910,11. Na Contexto 
Internacional, analisamos um total de 42 (quarenta e dois) artigos pu-
blicados entre 1985 (ano de fundação da revista)12 e 2019 que tratam 
da PEB. Já na BPSR, por ser uma revista mais recente e englobar to-
das as áreas da Ciência Política, identificamos apenas 5 (cinco) arti-
gos publicados entre 2012 e 2019 que analisam a PEB13. Da mesma 
forma, na Revista de Sociologia e Política, revisamos 8 (oito) artigos que 
tratam da PEB publicados entre 1999 (ano de fundação da revista) 
e 2019. Na Dados também, por ser mais geral, encontramos apenas 
12 (doze) artigos entre os anos de 1966 e 2019. A Revista Brasileira 
de Ciências Sociais segue o mesmo padrão com apenas 6 (seis) artigos 
publicados sobre a PEB entre 1986 e 2019. Entre as revistas interna-
cionais contabilizamos 28 (vinte e oito) artigos que estudam a PEB 
publicados por acadêmicos de universidades brasileiras. A Tabela 1 
abaixo mostra a distribuição dos artigos por revistas nacionais.

10  Lista completa dos artigos consultados na RBPI consta nas referências do capítulo.
11  A RBPI só disponibiliza seu acervo on-line a partir de 1997, embora a revista exista desde 1958. 

Os artigos compreendidos entre 1958 e 1997 foram analisados em arquivos. 
12  Lista completa dos artigos consultados na Contexto Internacional consta nas referências do capítulo. 
13  A BPSR só disponibiliza seu acervo on-line a partir de 2012, embora a revista publique desde 2007.   



435

Tabela 1. Distribuição dos artigos sobre PEB nos periódicos nacionais 

Periódico Período 
Pesquisado

Número de 
Artigos sobre 
PEB

Participação por 
periódico no 
total de artigos 
sobre PEB

Revista Brasileira de Política 
Internacional 1958-2019 100 57,8%

Contexto Internacional 1985-2019 42 24,28%

Revista Dados 1966-2019 12 6,94%

Revista de Sociologia e Política 1999-2019 08 4,62%

Revista Brasileira de Ciência 
Sociais 1986-2019 06 3,47%

Brazilian Political Science Review 2012-2019 05 2,89%

Total 173 100%

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

De um modo geral, uma detida análise das duas mais importan-
tes revistas de Relações Internacionais do Brasil - Contexto Internacional 
e RBPI - demonstra a quase total ausência, até a virada do século, de 
análises da PEB embasados no instrumental teórico-conceitual da 
APE. Dos 51 (cinquenta e um) artigos publicados até o ano de 1999 
na RBPI, apenas dois utilizavam algum instrumento conceitual de 
APE (LAFER, 1967; SILVA, 1998). Dos cerca de 15 (quinze) artigos 
publicados sobre a PEB na Contexto Internacional até o ano de 1999, 
apenas quatro utilizavam conceitos da APE (CRUZ, 1987; LIMA, 
1990; HERZ, 1994; SENNES, 1998). Embora as revistas tenham 
publicado um significativo volume de artigos sobre a política externa 
brasileira, o que predomina são análises de caráter histórico e análises 
políticas (policy) sem o suporte de conceitos ou teorias das áreas de RI 
e APE, e com dezenas de diplomatas dominando a produção. 

Mais precisamente, entre 1985 e 1989, dos oito artigos so-
bre PEB publicados na Contexto Internacional (IMBIRIBA, 1985; 
MOURA et al., 1985; LAFER, 1985; FRITSCH, 1985; MACIEL, 
1986; CRUZ, 1987; BRIGAGÃO; PROENÇA JÚNIOR, 1988; 
FREGNI, 1986), apenas um conectava a problemática da política 
externa brasileira às análises da APE. Trata-se do ensaio bibliográfi-
co de Manuel Montenegro da Cruz (1987) sobre as contribuições de 
Celso Lafer, Hélio Jaguaribe e Maria Regina Soares de Lima à análise 
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da política externa brasileira14. O autor contrapõe a preocupação 
de Lafer e Jaguaribe com as finalidades gerais da ação externa, em 
particular, a busca de autonomia internacional à análise de Lima da 
política externa brasileira, que procura explicar ações mais concretas 
da política externa (CRUZ, 1987, p. 132). De fato, a análise de Lima, 
típica da APE, era ainda muito pouco usual naquele momento.

A década seguinte (1990-1999) teve seis artigos publicados na 
Contexto Internacional que tratavam diretamente da PEB (LAFER, 
1990; LIMA, 1990; ALMEIDA, 1992; WROBEL, 1993; ARROIO, 
1995; SENNES, 1998). Esse período foi inaugurado precisamente 
por um importante artigo da própria Lima, uma síntese de sua tese 
de doutorado defendida em 1987 na Vanderbilt University (EUA), in-
titulada Economia Política da Política Externa Brasileira: uma proposta de 
análise (LIMA, 1990). No artigo, as ferramentas conceituais e meto-
dológicas da APE (e da recentemente constituída Economia Política 
Internacional) são colocadas ao serviço de um tema central (então e 
hoje) na discussão da política externa brasileira: as estratégias e recur-
sos de poder vinculadas à busca da autonomia internacional. Mas o 
Brasil não é considerado isoladamente senão como parte de uma cate-
goria: a dos estados industrializados do hemisfério Sul. Infelizmente, 
o artigo de Lima foi um exemplo isolado de publicação combinando 
relevância teórica (segundo os padrões de APE) e análise de policy. 

Outro artigo relevante para a APE do período foi o artigo in-
titulado Análise Cognitiva e Política Externa, de Mônica Herz (1994), 
também uma síntese de sua tese de doutoramento na London School of  
Economics and Political Science em 1993. Nesta análise, a autora trabalha 
com os clássicos de APE como Rosenau (1969), Snyder et al., (1962), 
Holsti (1977), Sprout e Sprout (1957), Carlsnaes (1986), entre outros. 
O objetivo do artigo é discutir os quadros cognitivos que orientam 
a formação da política externa. No restante da década, apenas ou-
tro artigo (SENNES, 1998) associou conceitos da APE à análise da 
PEB. Neste caso, uma discussão sobre o conceito de “potência mé-
dia recém-industrializada”, categoria na qual Brasil se enquadrava. 

14  Segundo Casarões (2018), eles são os fundadores da análise de política externa no Brasil.
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Também na RBPI é custoso encontrar exemplos de análises da 
PEB teoricamente orientados pela APE no período anterior ao novo 
século. Além do artigo de Celso Lafer (1967) que busca entender com 
o sistema político nacional impacta na política externa, a única con-
tribuição que identificamos foi o trabalho de Alexandra de Mello e 
Silva (1998). No artigo, é feita uma apresentação da literatura de APE 
sobre a influência dos fatores cognitivos na política externa utilizando 
Keohane e Goldstein (1993) e Vertzberger (1993). Argumenta-se a fa-
vor da pertinência de aplicar alguns desses enfoques (aqueles que vão 
além da análise estática e de curto prazo dos problemas de percepção 
nas crises) ao estudo das ideias na diplomacia brasileira na atuação do 
Brasil junto à Liga das Nações e à ONU (SILVA, 1998).

Na Dados identificamos apenas dois artigos que tratam da PEB 
entre 1966 e 1999. O trabalho de Maria Regina Soares de Lima e 
Gerson Moura (LIMA; MOURA, 1982), que discute o paradigma 
do pragmatismo responsável de Geisel, e o já consagrado artigo de 
Zairo Cheibub (CHEIBUB, 1985) intitulado Diplomacia e Construção 
Institucional: o Itamaraty em uma perspectiva histórica, no qual o autor 
discute as fases históricas de construção institucional do MRE. Esse 
artigo é citado em quase todos os estudos subsequentes sobre pro-
cesso decisório em política externa brasileira. No entanto, nenhum 
dos artigos utiliza a literatura internacional de APE propriamente 
dita, embora Zairo Cheibub fundamente seu argumento na obra de 
Anthony Downs (1967) para entender como funcionam as burocra-
cias. A RBCS, por sua vez, tem apenas um artigo publicado antes do 
ano 2000. É o ensaio de Celso Lafer (LAFER, 1987) sobre a PEB e, 
mais uma vez, não cita nenhum estudo sobre APE.

A partir da virada do século o panorama muda consideravel-
mente, com uma presença significativa de artigos sobre PEB que 
utilizam, em maior ou menor medida, instrumentos de análise de 
APE15. No período 2000-2019 contabilizamos um total de 23 ar-
tigos que tratam da PEB na Contexto Internacional, e pelo menos 18 
(dezoito) utilizam a literatura de APE em suas análises (LIMA, 2000; 

15  Essa mudança de padrão nos anos 2000 também foi notada por Rita Giacalone (2012) e Audrey 
Alejandro (2018) em trabalhos sobre as influências domésticas e internacionais na produção 
acadêmica em RI no país. 
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ARBILLA, 2000; VIEIRA, 2001; SANTANA, 2001; CARVALHO, 
2003; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; SALOMÓN; NUNES, 
2007; JESUS, 2009; CASTELAN, 2010; MEDEIROS, 2011; 
ANASTASIA et al., 2012; FARIA, 2012; MILANI; PINHEIRO, 
2013; KHALIL; ALVES, 2014; LOPES; FARIA, 2016; RIBEIRO; 
PINHEIRO, 2016; CASTELAN, 2016; KIESLING, 2018). A im-
pressão que temos é de que a revista tornou mais difícil a publicação 
de trabalhos ensaísticos sobre política externa brasileira ou sem um 
embasamento conceitual internacional mínimo em APE. 

Na RBPI observamos um fenômeno similar, porém com menos 
intensidade. Contabilizamos 50 (cinquenta) artigos publicados no 
período 2000-2019 sobre PEB. Desse total, identificamos 15 (quin-
ze) que utilizando algum instrumental analítico da APE (SARAIVA, 
2004; FARIA, 2008; SARAIVA; BRICENO, 2009; FIGUEIRA, 
2010; SARAIVA, 2010; SPEKTOR, 2010; STUENKEL, 2011; 
CARVALHO, 2012; CASARÕES, 2012; ABDENUR; SOUZA 
NETO, 2014; LOPES et al., 2016, LOUREIRO et al., 2016; 
SCHLEICHER; PLATIAU, 2017; KOTYASHKO et al., 2018). É 
importante notar, contudo, que a uma parte importante dos artigos 
na RBPI se enquadra dentro da área de conhecimento de História das 
Relações Internacionais e/ou é produzida por diplomatas, os quais 
naturalmente utilizam a literatura de APE com menos frequência. 

Nas demais revistas – BPSR, Dados, RBCS e Revista de Sociologia 
Política – observamos que do total de 27 (vinte e sete) artigos pu-
blicados nessas revistas entre 2000 e 2019 e uma boa parte – 18 
(dezoito) - utilizam de alguma maneira conceitos e instrumentos de 
APE (ONUKI; OLIVEIRA, 2006; SANCHEZ et al., 2006; DINIZ; 
RIBEIRO, 2010; FERNANDES, 2013; MARIANO; RAMANZINI 
JÚNIOR, 2012; SPOSITO, 2013; MOURÓN; URDINEZ, 
2014; REGO; FIGUEIRA, 2017; VIOLA, 2002; VILLA, 2006; 
VIGEVANI, 2006; LOPES, 2012; RIBEIRO; ONUKI 2014; 
OLIVEIRA; MORENO, 2007; CARVALHO, 2010; FARIA et al., 
2012; MEUNIER; MEDEIROS, 2013; LOPES; VALENTE, 2016; 
PINHEIRO e LIMA, 2018). 



439

No Gráfico 1 podemos perceber mais claramente a mudança 
substancial no uso de instrumentos de APE em artigos sobre PEB 
na RBPI e Contexto Internacional a partir dos anos 2000, principal-
mente no segundo caso, na qual houve um salto de 30% no período 
anterior a 1999 para 78% dos artigos entre 2000 e 2019:

Gráfico 1. Percentagem dos artigos sobre PEB que usam instrumentos de 
APE por período 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa.

Conforme indicamos anteriormente, identificamos 29 (vinte 
e nove) artigos publicados por acadêmicos de universidades bra-
sileiras em revistas internacionais desde 2000 que tratam da PEB, 
demonstrando a crescente internacionalização da pesquisa nacio-
nal (VIGEVANI; JÚNIOR, 2011; NETO; MALAMUD, 2015; 
GUIMARÃES; ALMEIDA, 2017; VIGEVANI; OLIVEIRA, 2007; 
JÚNIOR; FARIA, 2016; FARIA et al., 2013; REYNOLDS et al., 
2017; KENKEL, 2010; ABDENUR, 2016; INOUE; VAZ, 2013; 
ABDENUR; MARCONDES, 2016; HIRST, 2015; BURGES; 
BASTOS,  2017;  STUENKEL, 2013; MIELNICZUK, 2013; 
VIEIRA; ALDEN, 2011; ALBUQUERQUE, 2019; ABDENUR; 
GAMA, 2015; VIEIRA, 2013; MILANI; PINHEIRO, 2017; 
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GUIMARÃES; ALMEIDA, 2018; GUIMARÃES et al., 2019; 
GUIMARÃES; MAITINO, 2019; RODRIGUES et al., 2019; 
HARIG e KENKEL 2017; MILANI et al. 2017a; MILANI et al. 
2017b; MARCONDES; MAWDSLEY, 2017; VIEIRA, 2017). Pelo 
menos 16 (dezesseis) desses artigos utilizam conceitos de APE em 
suas análises. 

Como já foi observado em outras revisões da literatura em 
Relações Internacionais no Brasil, o uso do instrumental de APE 
é extremamente heterogêneo, variando desde a sistemática explora-
ção de um modelo até a simples menção de determinado conceito 
(SALOMÓN; PINHEIRO, 2013; CASARÕES, 2018; TICKNER, 
2003; ALEJANDRO, 2018; GIACALONE, 2012; VILLA; 
PIMENTA, 2017; MILANI; PINHEIRO, 2017). Isso não significa, 
contudo, que a abordagem de APE seja superficial. Pelo contrário, 
em alguns nichos é possível identificar certa densidade e acúmulo 
de evidências. Nesse sentido, identificamos seis subgrupos de abor-
dagens e enfoques que têm usado APE de maneira mais consistente 
nas duas últimas décadas. 

Em primeiro lugar, a literatura da APE sobre modelos burocrá-
ticos e sua relação com grupos de interesses está bastante represen-
tada no conjunto. Entre aqueles que fizeram o uso mais sistemático 
destes modelos destacam as análises de Carvalho (2003) e Arbilla 
(2000). Ambos utilizam o modelo de “estruturas domésticas” de-
senvolvido por Thomas Risse-Kappen (1995). Santana (2001) usa 
Putnam (1988) para pensar os grupos de interesse em torno da 
ALCA. Saraiva (2004) trabalha com o efeito do federalismo so-
bre a política de comércio exterior do Brasil tendo como base o 
estudo de Duchacek (1990). Vigevani (2006) também faz uso de 
Duchacek (1990) para pensar os atores subnacionais na PEB. Viola 
(2002) usou algo dessa literatura para pensar o Brasil no regime de 
mudanças climáticas. Vigevani e Cepaluni (2007) utilizam o modelo 
desenvolvido por Charles Hermann (1990) para identificar, avaliar 
e explicar as mudanças em política externa do primeiro governo de 
Lula da Silva. Oliveira e Moreno (2007) usam Milner (1997), Putnam 
(1988) e Martin (2000) para entender o contencioso entre Brasil e 
EUA na questão farmacêutica. Carvalho (2010) volta a analisar a es-
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trutura doméstica da PEB só que desta vez para analisar o G-20 das 
negociações agrícolas da Rodada Doha. Figueira (2010) realiza im-
portante análise sobre o padrão organizacional do MRE com o uso 
de Graham Allison (1969). Castelan (2010) usa Campbell e Pedersen 
(2001) para analisar o desmonte do modelo desenvolvimentista e 
seu impacto na PEB. Vigevani e Ramanzini Júnior (2011) analisam 
o impacto da política doméstica na PEB para o Mercosul. Amorim 
Neto e Malamud (2015) analisam o impacto dos fatores domésticos 
na política externa de Brasil, México e Argentina. Casarões (2012) 
também usa Graham Allison (1969), mas para pensar o papel do 
MRE na formulação da PEB do governo Collor. 

Carvalho (2012) usa Putnam (1988) e Allison (1969) para pensar 
a formação da posição brasileira para em mudança climática. Faria 
(2012) discute o insulamento do MRE utilizando várias análises aqui 
citadas e Putnam (1988). Fernandes (2013) analisa a CAMEX uti-
lizando ampla literatura de política burocrática e APE. Mariano e 
Ramanzini Júnior (2012) utilizam literatura brasileira sobre o mode-
lo institucional de formação da PEB em relação ao Mercosul. Em 
importante trabalho sobre coordenação intragovernamental, Faria 
et al. (2012) analisam a PEB no caso do Fórum IBAS. Faria et al. 
(2013) analisam as reformas ocorridas no MRE durante o gover-
no Lula e seu impacto na PEB. Castelan (2016) analisa a forma-
ção das coalizões domésticas no Brasil em torno da ALCA. Faria e 
Ramanzini Júnior (2016) analisam o gradual processo de abertura 
decisória do MRE. Burges e Bastos (2017) analisam o papel do pre-
sidente na condução de PEB. Schleicher e Platiau (2017) utilizam 
um modelo de política burocrática para analisar a cooperação Sul-
Sul com África. Rego e Figueira (2017) analisam a interação entre 
empresas e a PEB utilizando Milner (1997). Albuquerque (2019) usa 
Moravcsik para pensar o nexo doméstico-internacional da PEB em 
relação às discussões sobre mudanças climáticas. É importante frisar 
que alguns desses autores utilizam modelos burocráticos de análise 
desenvolvidos no Brasil, dentre eles, notamos a citação frequente de 
Figueira (2010), Faria (2012) e Arbilla (2000).

Em segundo lugar, as análises centradas na relação entre o 
Executivo e o Legislativo em matéria internacional também se des-
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tacam dentro da produção no período. Lima (2000) inaugura essa 
fase com artigo conceitual sobre instituições democráticas e política 
exterior utilizando grande número de autores de APE, tais como 
Graham Allison (1969), Helen Milner (1993), e Miles Kahler (1997). 
Onuki e Oliveira (2006) fazem uma análise importante ao revisar a 
literatura internacional sobre a relação entre a política doméstica (re-
gimes políticos e partidários) e a produção de política externa. Diniz 
e Ribeiro (2010) fazem um estudo empírico dessa relação. Anastasia 
et al. (2012) identificam mecanismos de atuação do legislativo em 
política externa previamente descritas por Martin (2000) no campo 
das RI e por Riker (1986) na Ciência Política na sua análise do pa-
pel do Congresso Nacional na formação da PEB. Ribeiro e Onuki 
(2014) e Ribeiro e Pinheiro (2016) investigam os fatores que deter-
minam o suporte político do legislativo às iniciativas em política 
externa de presidentes latino-americanos.

Em terceiro lugar, não são poucas as contribuições do conjun-
to considerado que abordam o papel das ideias na política externa. 
Apesar da variedade de fontes, o que elas têm em comum é a pre-
ferência pelas abordagens das ideias como visões do mundo com-
partilhadas pelos atores sociais, em oposição aos enfoques baseados 
na psicologia individual dos decisores, muito frequentes na APE 
estadunidense. Alguns trazem abordagens críticas, tais como Jesus 
(2009) e o já citado trabalho de Mello e Silva (1998). Outros aplicam 
conceitos isolados diretamente na análise da PEB, como fez Arbilla 
(2001) ao aplicar o conceito de hegemonia gramsciano introduzido 
por Cox. Saraiva (2010) utiliza Keohane e Goldstein (1993) para 
pensar o papel das ideias na construção da América do Sul para 
o governo Lula da Silva. Vieira (2001) combina diversos enfoques 
culturais para mostrar a gênese das ideias que sustentaram a política 
externa brasileira do início da década dos noventa. Spektor (2010) 
analisa o papel das ideias de ativismo regional do Brasil. Medeiros 
(2011) trabalha com o conceito correlato de reputação para anali-
sar os paradigmas da PEB. Abdenur e Souza Neto (2014) utilizam 
Neumann (1999) para se pensar o papel do Brasil na construção 
de uma identidade regional de segurança. Stuenkel (2011) investiga 
o papel do status e da identidade para explicar o comportamento 
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de Brasil e da Índia em relação ao Tratado de Não Proliferação. 
Mielniczuk (2013) utiliza Muppidi (2004) para analisar os BRICS. 
Khalil e Lopes (2014) utilizam Keohane e Goldstein (1993) para 
pensar a PEB do governo Castelo Branco. Vieira (2017) faz uma 
análise pós-colonial para pensar a identidade da PEB. 

Nesse sentido, vários são os autores que sustentam suas aná-
lises em diferentes versões do Construtivismo, notadamente em 
questões de identidade e normas internacionais, algo já foi aponta-
do no Capítulo 9 desta obra. Villa (2006) usa a literatura de APE e 
Construtivismo para pensar a formação de uma agenda democrática 
na PEB. Saraiva e Briceño (2009), na análise sobre a construção do 
Mercosul. Meunier e Medeiros (2013) fazem um interessante traba-
lho sobre as formações discursivas e identitárias da Unasul. Abdenur 
e Gama (2014) analisam a a constituição de normas internacionais 
na questão da governança da internet e o papel do governo Dilma. 
Kiessling (2018) analisa a posição do Brasil nas negociações inter-
nacionais sobre o clima entre 1992 e 2005. Kotyashko et al. (2018) 
estudam a posição do Brasil em relação à R2P. Mais recentemente, 
Guimarães e Maitino (2019) utilizaram a Role Theory – uma teoria 
média vinculada ao Construtivismo – para analisar a crise do gás 
entre Brasil e Bolívia de 2006.

Em quarto lugar, a opinião pública em política exterior, cam-
po em desenvolvimento nos últimos anos, especialmente a partir 
da pesquisa desenvolvida pelo grupo “As Américas e o Mundo” 
do Cebrap e IRI-USP, está também representada na amostra exa-
minada. A temática começou a surgir com mais ênfase no debate 
nacional com o artigo de Faria (2008). Nele, o autor trabalha o in-
sulamento do Ministério de Relações Exteriores e como a opinião 
pública começava a influenciar o processo de decisões. No entan-
to, não analisa como os brasileiros percebem a PEB. Os primeiros 
trabalhos publicados em revistas nessa linha foram Loureiro et al. 
(2015) que trata da opinião dos brasileiros sobre o governo João 
Goulart; Onuki et al. (2016), que discute como os brasileiros per-
cebem a identidade nacional e latino-americana; Guimarães et al. 
(2019), que realiza experimentos de survey sobre a liderança regional 
brasileira; e Reynolds et al. (2017), sobre a variação da opinião pú-
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blica brasileira em relação à adesão de normas internacionais. Lopes 
(2012) também discute, do ponto de vista conceitual, o papel da 
opinião pública em uma política externa democrática. 

Em quinto lugar, há uma corrente crescente de estudos que re-
lacionam a APE com políticas públicas. Em um dos primeiros traba-
lhos no Brasil, Sanchez et al. (2006) fazem essa relação para pensar as 
competências constitucionais brasileiras em relação à política exterior, 
fazendo o contraponto com discussões conceituais de políticas públi-
cas. Lopes e Valente (2016) fazem uma análise similar sobre as nor-
mas programáticas da PEB encontradas na Constituição. Em trabalho 
já consagrado, Milani e Pinheiro (2013) reclamam novos instrumen-
tos metodológicos e conceituais das políticas públicas para analisar a 
PEB e promovem uma promissora agenda de pesquisa nessa direção.  

Finalmente, em sexto lugar, são destacáveis as recentes refle-
xões metateóricas sobre o estudo da PEB, o que demonstra que o 
acúmulo de pesquisa tem levado a questionamentos conceituais e 
metodológicos pelos pares. Farias e Ramanzini Júnior (2015) aler-
tam da pouca clareza conceitual das análises sobre participação de 
novos atores na PEB. Lopes et al. (2016) propõem um protocolo de 
análise que facilite a análise de uma política externa como política 
pública dentro de um contexto democrático. 

No Gráfico 2 podemos observar mais claramente a concen-
tração da pesquisa em APE nos seis subgrupos apontados. Fica 
evidente uma maior densidade nos estudos sobre modelos burocrá-
ticos e sobre o papel das ideias. É também nestas áreas que modelos 
analíticos mais autóctones surgiram. É importante frisarmos, con-
tudo, que subgrupos como políticas públicas e opinião pública são 
bem mais recentes na sua constituição que os demais, o que ainda 
não permite sustentar algum tipo de adensamento.
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Gráfico 2. Número de trabalhos por subgrupo de APE – revista nacionais 
e internacionais a partir de 2000

Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados de pesquisa.

Essas seis generalizações nos levam a três constatações impor-
tantes. Primeiro, quase toda a produção que analisa a PEB que utiliza 
algum instrumento de APE é problem-driven e raramente theory-driven. 
Isto é, são poucos os trabalhos tentam fazer refinamentos teóricos 
dos modelos de APE ou mesmo criar novos modelos aplicados ao 
contexto do Sul Global. Os poucos estudos mais propriamente de-
dutivos são Arbilla (2010); Figueira (2012); Viera (2017), Guimarães 
e Maitino (2019); Milani et al. (2017a), Reynolds et al. (2017) e 
Guimarães e Almeida (2017). Mesmo as análises metateóricas acima 
mencionadas discutem como aplicar conceitos aos problemas em-
píricos na análise de PEB e menos sobre como desenvolver concei-
tualmente novos modelos. 

Assim, com poucas exceções, há pouca pretensão de acadêmicos 
brasileiros de fazer contribuições para o aperfeiçoamento teórico ou 
metodológico dos modelos de APE em si, o que impede a replicação 
dessas análises em casos semelhantes de outros países ou mesmo a 
replicação em outros casos da própria PEB. Parece que na divisão in-



446

ternacional do mercado acadêmico cabe ao Brasil gerar theory-testings 
para os modelos do Norte. Isso não significa que não existam mode-
los de APE gerados e publicados no Brasil. Conforme mencionamos 
anteriormente, os estudos de Figueira (2010), Arbilla (2000), e Faria 
(2012) são de fato utilizados e replicados em novas análises, o que 
demonstra a capacidade da construção de modelos no Brasil16. 

No entanto, o predomínio de análises problem-driven e a tendência 
excessivamente indutiva das análises brasileiras não é necessariamen-
te um problema. Quando o desenvolvimento do aparelho conceitual 
de APE era feito quase exclusivamente dentro de amarras paradig-
máticas (Realismo, Institucionalismo, Construtivismo, etc.) a abor-
dagem problem-driven era vista como menos relevante, dado que era 
destinada a fazer meros theory-testings e prover evidências empíricas de 
força ou fraqueza explicativa dos modelos dominantes. Porém, como 
veremos adiante, a opção por teorias médias torna as abordagens 
indutivas ou problem-driven de APE o caminho a ser seguido. 

A segunda constatação tem a ver com a baixa produção em es-
tudos comparados. As exceções são os trabalhos de Amorim Neto 
e Malamud (2015), Albuquerque (2019), Milani et al. (2017a), e 
Guimarães e Almeida (2015), Mielniczuk (2013), Ribeiro e Pinheiro 
(2016). Isso tem a ver, em parte, com a abordagem predominante 
de theory-testing e problem-driven que privilegia o entendimento de um 
setor ou o caso da PEB. 

Como sabemos, os estudos comparados buscam variações na-
quilo que se pretende explicar (variável dependente) e nos fatores 
que levam àquela explicação (variáveis independentes). A ideia é que 
a política externa seja pensada no agregado e não mais caso a caso. 
Nesse sentido, o aspecto mais relevante do estudo comparado é a 
correta conceptualização da variável dependente. Uma boa defini-
ção daquilo que se pretende explicar abre espaço para a reprodução 
daquele conceito em estudos subsequentes que o testam e aprimo-
ram (HUDSON, 2014). 

Por sua vez, estas variações podem indicar quais fatores ex-

16  Para uma crítica sobre pesquisa fortemente orientada pelo problema (problem-driven) ver Bernstein 
et al. 2007.
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plicam com mais consistência determinados resultados de política 
externa, tais como sucesso ou fracasso, por exemplo. É necessário 
comparar políticas externas ao longo do tempo, espaço e questões 
para entender o geral poder explicativo dessas várias influências so-
bre o comportamento dos governos (KAARBO, 2003). Assim, os 
modelos de APE são utilizados de maneira instrumentalizada no 
Brasil e as evidências encontradas não são generalizáveis. Muitas 
vezes, as explicações são excessivamente idiossincráticas e definidas 
por aspectos únicos do contexto brasileiro. 

A terceira constatação é a mais relevante para este capítulo. 
Identificamos pelo menos dois esforços recentes na academia bra-
sileira que buscam construir teorias médias para analisar a PEB: 
(i) os estudos publicados em 2017 na International Affairs sobre o 
conceito de ‘graduation dilemma’ (MILANI et al. 2017a, MILANI et 
al. 2017b, HARIG; KENKEL 2017); e (ii) o artigo publicado em 
2017 na Latin American Politics and Society sobre o conceito de ‘en-
trepreneurial powers’ (GUIMARÃES; ALMEIDA, 2017). Em ambos 
os estudos observamos um esforço de construir uma teoria média 
eclética a partir de múltiplos casos que envolvem a PEB. Os dois 
conceitos revelam aspectos tanto dedutivos, na medida que buscam 
criar conceitos abstratos para serem replicados em outras situações 
semelhantes, como aspectos indutivos, na medida em que partes 
relevantes dos conceitos são construídos a partir da análise empírica 
dos casos. Além disso, ambos revelam seu caráter comparado, ou 
seja, são construídos a partir da análise de múltiplos casos e com as 
devidas variações nas variáveis explicativas e dependentes.

No primeiro estudo, intitulado Brazilian Foreign Policy and the 
Graduation Dilemma (2017) os autores Carlos Milani, Letícia Pinheiro 
e Maria Regina Soares de Lima argumentam que países que enfren-
tam diferentes e contraditórias expectativas quanto à inserção in-
ternacional enfrentam um dilema de graduação. Isto é, esses Estados 
enfrentam um dilema sempre que os tomadores de decisão têm a 
oportunidade de escolher entre diferentes estratégias internacionais: 
entre uma política externa mais autônoma ou mais dependente, en-
tre bandwagoning e equilíbrio, entre cooperação Sul-Sul e Norte-Sul 
ou entre alianças tradicionais e novas coalizões. Os autores cons-
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troem o conceito dentro de uma gradação que leva em consideração 
(1) o alcance da ambição internacional dos decisores, as capacida-
des materiais do país e a permissividade sistêmica; (2) as possíveis 
contradições relacionadas às expectativas do público internacional 
e doméstico em relação à identidade do país (role); e (3) a incerteza 
associada a resultados imprevistos e percepções de países terceiros 
quanto às decisões de política. Em seguida, os autores discutem o 
conceito tendo como estudo de caso o governo de Lula da Silva. Na 
mesma edição da revista, Harig e Kenkel (2017) aplicam o conceito à 
experiência brasileira com a MINUSTAH e Milani et al. (2017b) dis-
cutem o conceito na questão da cooperação brasileira com a África.

Em nossa visão, o graduation dilemma demonstra ser uma típica 
teoria de alcance médio. Está centrada em um problema empírico de 
pesquisa – os dilemas da graduação – que orientam a construção do 
conceito mais geral. Esse conceito, por sua vez, é construído a partir 
de aspectos materiais, identitários e de expectativas, portanto, lidan-
do com uma mescla de paradigmas teóricos que vão do Realismo ao 
Construtivismo. Tem um foco tanto no plano doméstico, na medida 
em que aborda os dilemas da liderança política e como eles são cons-
truídos internamente, como no nível internacional, na medida em que 
inclui a permissividade sistêmica e as percepções de terceiros atores. 

É também um estudo comparado, ainda que sejam uma within 
case comparison, porque busca comparar diferentes casos brasileiros 
ao longo das três variáveis explicativas (ambição dos decisores, 
expectativas identitárias e incerteza) e de quatro tipos de variáveis 
dependentes binárias (equilíbrio vs. bandwagoning, autonomia vs. de-
pendência, coalizões tradicionais vs. coalizões novas e cooperação 
Norte-Sul vs. cooperação Sul-Sul). O texto especificamente mencio-
na que o conceito é voltado a potências de segundo nível, tais como 
Brasil, África do Sul, México, Turquia, etc., revelando que o conceito 
foi propositadamente desenhado para ser replicado na análise de 
experiências semelhantes. 

O segundo exemplo de teoria de alcance médio construído por 
acadêmicos de universidades brasileiras é o conceito de entrepreneurial 
powers desenvolvido por Guimarães e Almeida (2017) intitulado 
From Middle Powers to Entrepreneurial Powers in World Politics – Brazil’s 
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sucesses and failures in international crisis. Construído em parceria 
com Jon Ravenhill (2018), o conceito procura fugir das análises 
excessivamente estáticas e pouco behavioristas das potências médias 
e entender como esses países alcançam seus objetivos de política 
externa em crises internacionais. Na verdade, se trata mais de um 
subconceito de potências médias, voltado a capturar os aspectos 
mais performáticos e menos descritivos, do que um novo conceito-
mãe. 

Os autores acreditavam que a caixa de ferramentas analítica for-
necida pelo conceito de potência média não oferecia os instrumen-
tos adequados para analisar a performance desses países em política 
externa. Assim, os autores desenvolveram quatro instrumentos de 
análise que eventualmente se tornaram variáveis independentes: (i) 
poder material – uso da força material, (ii) poder normativo – capa-
cidade de criar normas internacionais, (iii) poder identitário – capa-
cidade de criar coalizões, e (iv) a posição da grande potência (EUA) 
em relação à potência média. Esses quatro fatores explicativos fo-
ram então analisados tendo em vista uma variável dependente bi-
nária (sucesso ou fracasso entendidos como consecução ou não de 
objetivos de política externa), tendo em vista 32 (trinta e duas) crises 
internacionais pelas quais o Brasil passou desde meados dos anos 
80. O objetivo do artigo era achar as principais configurações das 
variáveis explicativas que levavam a fracasso ou sucesso (variáveis 
dependentes) nas crises estudadas.

Dessa forma, o conceito de entrepreneurial powers também pode ser 
classificado como uma teoria de alcance médio. Primeiro, é voltado a 
entender um aspecto mais restrito da ordem global, qual seja, o com-
portamento das potências médias. Segundo, utiliza diferentes paradig-
mas teóricos (Realismo, Construtivismo, Institucionalismo, etc.) e os 
transforma em diferentes variáveis comportamentais. Terceiro, é um 
estudo comparado na medida que busca comparar casos semelhantes 
do mesmo país (within case comparison) ao longo do tempo. E, por fim, 
tem a pretensão de ser replicado no estudo de potências médias17.     

17  Na realidade, esse conceito foi replicado na edição de dezembro de 2018 da revista Internacional 
Journal. O conceito foi aplicado a Brasil, Canadá, México, Catar e Emirados Árabes. Ver Ravenhill 
(2018), Guimarães e Almeida (2018), Ennis (2018), Covarrubias e Schiavon (2018) e Kirton (2018). 
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É importante lembrarmos, contudo, que teorização média não 
é algo novo nos estudos da PEB. Ainda que esses dois exemplos 
apontem para uma agenda metateórica promissora de pesquisa, pro-
duzir teorias médias para analisar a PEB está longe de ser uma no-
vidade. Na realidade, Cervo (2008) já alertava para a importância de 
desenvolver “conceitos” para analisar a inserção do Brasil no mun-
do e deixar de lado os pesos dos paradigmas, embora ele defendes-
se a não replicabilidade dos conceitos criados no Brasil em outros 
contextos nacionais. Para ele os conceitos nacionais – que podemos 
entender aqui como uma forma de teoria de alcance médio – ser-
viriam para reavaliar o papel das teorias de RI, desvendando suas 
ciladas oriundas do fato de serem desenvolvidas para outros con-
textos nacionais, e estabelecer a capacidade explicativa e valorativa 
de que são dotados, expondo por assim dizer sua operacionalidade 
de pesquisa (2008, p. 21).

Nesse sentido, é perfeitamente possível classificarmos muitos 
dos estudos brasileiros sobre “autonomia” como um tipo de teo-
rização média eclética (JAGUARIBE, 1979; LIMA, 1990; CERVO, 
2003; VIGEVANI; CEPALUNI, 2007; VIGEVANI; OLIVEIRA, 
2007; PINHEIRO; LIMA, 2018). Ou seja, o conceito foi desenha-
do desde suas origens para ser utilizado em pesquisas problem-driven. 
Além disso, foi sendo adaptado e reconceitualizado ao longo do 
tempo pelas múltiplas tradições teóricas (Teoria da Dependência, 
Realismo, Construtivismo, etc.). Mais do que isso, dada sua vincu-
lação tradicional à teoria de dependência, o conceito de autonomia 
é normalmente utilizado em estudos comparados, ou seja, ele pode 
ser analisado à luz das diversas experiências de autonomização da 
política externa dos países latino-americanos. O que os dois exem-
plos – autonomia e esforços recentes – de teorias médias revelam, 
portanto, é uma tradição já consolidada nos estudos brasileiros de 
produzir teorias médias para analisar a PEB.

Conclusão: as implicações do uso de teorias 
médias na Análise de Política Externa do 
Brasil
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Neste capítulo, defendemos uma agenda de pesquisa em teorias 
médias para a APE do Brasil a partir de cinco argumentos. Primeiro, 
porque uma teorização média não se concentra em reproduzir nar-
rativas teóricas universais, as quais tendem a ser rejeitadas como 
provinciais ou paroquiais pelo Norte quando produzidas no Sul. 
Segundo, porque a APE no Brasil já é epistemologicamente e on-
tologicamente diversa e, portanto, não é preciso atualizar as formas 
pelas quais se aprende e desenvolve a subdisciplina em nosso meio. 
Terceiro, porque a teorização média pode projetar modelos para 
além do caso brasileiro a serem replicados e utilizados em outras 
regiões sem a pretensão de ser universal. Quarto, porque há uma de-
manda crescente nas revistas internacionais de peso por abordagens 
teóricas híbridas, notadamente aquelas oriundas do Sul Global. Ou 
seja, se por um lado tentativas de construção de grandes teorias são 
rejeitadas pelo Norte, por outro, teorização média do Sul tende a ser 
mais aceita. Quinto, porque a produção nacional em APE é histori-
camente problem-driven, o que diminui os custos de recriar as formas 
como se ensina APE no Brasil. 

Nesse contexto, concordamos com as análises de Tickner (2003) 
e Villa e Pimenta (2017) para os quais os estudos brasileiros em RI 
são bastante criativos, muitas vezes ecléticos, no uso dos modelos 
da APE e das teorias de RI em geral. Villa e Pimenta (2017) vão 
além ao afirmar que ocorre por aqui uma “tendência ao hibridismo 
teórico”, configurada pela grande fragmentação conceitual tanto no 
ensino como na pesquisa em APE. Por outro lado, discordamos de 
Alejandro (2018) quando a autora sustenta que um aspecto comum 
às academias brasileira e indiana é a falta de uma produção teórica 
específica. As dezenas de estudos sobre o conceito de autonomia 
mostram que, pelo menos desde um ponto de vista de teorização 
média, a produção teórica específica do Brasil já está relativamente 
desenvolvida. Os trabalhos mais recentes mencionados fazem parte 
dessa tradição já consolidada de teorização média.  

Assim, sustentamos que neste momento faltam ainda três tipos 
de esforços para efetivamente consolidar uma agenda de pesquisa 
em teorização média no Brasil. Primeiro, aumentar a integração do 
ecletismo teórico nas pesquisas desenvolvidas. É preciso fugir do 
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peso dos modelos de APE que ainda estão essencialmente inseridos 
dentro de um único paradigma teórico. Segundo, melhorar o uso dos 
métodos, notadamente os quantitativos. Mas, sobretudo, aumentar a 
análise de políticas externas comparadas. Não apenas para melhorar 
e refinar os modelos já existentes ou que venham a ser construídos, 
mas também para abrir as portas para uma maior internacionaliza-
ção da pesquisa, na medida em que o estudo dos demais casos ge-
ralmente aumenta as chances de parcerias internacionais. Terceiro, é 
necessário ser ousado do ponto de vista teórico e fugir ao excessivo 
uso instrumental dos modelos de APE. O adensamento observado 
nos seis grupos acima discutidos é um exemplo de que há bom sen-
so crítico acumulado entre os acadêmicos brasileiros sobre os erros 
e problemas dos modelos dominantes da APE. É preciso dar um 
passo teórico adiante.
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