
Cursos	de	pós-graduação	focam	em	duas	estratégias,	grosso	modo.	A	primeira	é	abordar	o	estado	
da	 arte	 da	 literatura,	 com	 textos	 recentes	 e	 inovadores.	 A	 segunda	 é	 mais	 pragmática,	 com	
impactos	no	nıv́el	da	formulação	de	polıt́icas	públicas.	Este	curso	busca	uma	via	média	entre	essas	
estratégias.	
Isso	importa?	Sim.	Para	se	compreender	as	agendas	e	debates	contemporâneos	de	Polıt́ica	Externa	
Brasileira	 (PEB)	 é	 preciso	entender	as	dinâmicas	polıt́icas	doméstica	 e	 internacional	 e	perceber	
seus	pontos	de	interseção	e	de	PEB	Externa	Brasileira,	vamos	explorar	debates	recentes	e	revisitar	
textos	considerados	clássicos	no	campo.	
Nosso	curso	se	estruturará	a	partir	da	proposição	de	desaHios	a	cada	aula	envolvendo	a	reHlexão	
sobre	aspectos	da	Polıt́ica	Externa	Brasileira.	Procuraremos	evitar	a	orientação	cronológica	dessas	
análises,	 por	 entender	 que	 não	 se	 pode	 pensar	 a	 PEB	 como	 linear	 ou	 estruturada	 de	 forma	
sequencial:	nela	os	temas	se	entrelaçam	e	retornam	em	diferentes	momentos,	conforme	o	contexto	
polıt́ico	encontrado.	Isso	possibilita	percebermos,	a	cada	semana	e	ao	Hinal	do	curso,	o	progresso	
obtido	no	 campo	na	 tentativa	de	 explicar	 as	 dinâmicas	de	polıt́ica	 exterior	no	Brasil	 e,	 de	 certa	
forma,	pavimentar	análises	e	estudos	dos	processos	enfrentados	por	outros	Estados.		

Polı́tica	 Externa.	 Americanismo.	 Globalismo.	 Polı́tica	 Externa	 Independente.	 Autonomia.	
Interdependência.	Cooperação	Sul-Sul.	Multilateralismo.	

* Data	 reservada	 para	 eventuais	 adiamentos	 em	 função	 de	 eventos	 e	 licenças	 na	 EGN	 ou	 no	
Programa.	
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4.	PROGRAMA	DAS	AULAS

Aula Data Conteúdo

01 18MAR

Tema:	INTRODUÇAeO.	PENSANDO	A	POLISTICA	EXTERNA	BRASILEIRA		
Atividade:	Exposição	e	debates.	
Leituras	para	aula:		

• LOPES,	Dawisson	Belém.	2016.	“Existe	um	pensamento	internacional	
brasileiro?”	Revista	Estudos	Políticos	6	(2),	p.	317	–	320.	

• CERVO,		Amado		Luiz.		2003.	“Polıt́ica		Exterior		e		Relações		Internacionais		
do		Brasil:	enfoque		paradigmático”,		Revista		Brasileira		de		Política		
Internacional	46	(2),	p.	5-25.		

• PINHEIRO,	Leticia;	VEDOVELI,	Paula.	2012.	“Caminhos	Cruzados:	
Diplomatas	e	Acadêmicos	na	Construção	do	Campo	de	Estudos	de	Polıt́ica	
Externa	Brasileira".	Política	Hoje	21	(1),	p.	211–254.		

• CASAROe ES,	Guilherme.	2018.	"The	Evolution	of	Brazilian	Foreign	Policy	
Studies:	Four	Perspectives”.	In:	Barry	Ames	(Org.).	Routledge	Handbook	
of	Brazilian	Politics.	New	York:	Routledge,	p.	406-429.

02 25MAR

TEMA:	OBJETIVOS	E	MECANISMOS	DE	INSERÇAeO	INTERNACIONAL	
Atividade:	Exposição	e	debates.	
Leituras	para	aula:	

• JAGUARIBE,	Helio.	1979.	“Autonomıá	periférica	y	hegemonıá	céntrica".	
Estudios	Internacionales	12,	p.	91–93.		

• LIMA,	Maria	Regina	Soares	de.	2005.	“Aspiração	Internacional	e	Polıt́ica	
Externa.”	Revista	Brasileira	de	Comércio	Exterior,	n.	82,	ano	XIX,	jan./
mar.	p.	4-19.	

• MERKE,	Federico.	2009.	“Narrativas	de	Identidad	International:	Tragedia,	
Romance	y	Comedia	en	La	Polıt́ica	Exterior	de	Brasil”.	In:	LECHINI,	Gladys;	
GONÇALVES,	Williams;	KLAGSBRUNN,	Victor	(Orgs.).	Argentina	e	Brasil	
vencendo	os	preconceitos.	As	várias	arestas	de	uma	concepção	
estratégica.	Rio	de	Janeiro:	Revan,	p.	295–325.		

• MELLO,	Flavia	de	Campos.	2014.	“Polıt́ica	Externa	Brasileira:	contextos	e	
objetivos	da	diplomacia	multilateral.”	In	LAZAROU,	Elena	(ed.)	
Multilateralismo	Nas	Relações	Internacionais.	Rio	de	Janeiro:	Zahar	
Editores,	p.	109–126.

03 01ABR

Tema:	OS	PARADIGMAS	DE	POLISTICA	EXTERNA	BRASILEIRA	I	
Atividade:	Aula	assıńcrona.	Sessão	de	leitura	e	análise	individuais.	Produção	de	
texto.	
Leituras	para	aula:		

• SILVA,	Alexandra	de	Mello	e.	1995.	“O	Brasil	no	Continente	e	no	Mundo:	
atores	e	imagens	na	polıt́ica	externa	brasileira	contemporânea”.	Estudos	
Históricos	8	(15),	p.95-118.	

• PINHEIRO,	Leticia.	2007.	Política	Externa	Brasileira.	Zahar.		
• VIZENTINI,	Paulo	Fagundes.	1994.	”O	Nacionalismo	Desenvolvimentista	e	
a	Polıt́ica	Externa	Independente”.	Revista	Brasileira	de	Política	
Internacional,	ano	37,	n.	1,	PP.		

• GONÇALVES,	Williams;	MIYAMOTO,	Shiguenoli.	1993.	”Os	militares	na	
polıt́ica	externa	brasileira:	1964-1984”.	Estudos	Históricos	6	(12),	
p.	211-246.		
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04 08ABR

Tema:	OS	PARADIGMAS	DE	POLISTICA	EXTERNA	BRASILEIRA	II	
Atividade:	Aula	assıńcrona.	Sessão	de	leitura	e	análise	individuais.	Produção	de	
texto.	
Leituras	para	aula:		

• LIMA,	Maria	Regina	Soares	de.	2000.	”Instituições	Democráticas	e	Polıt́ica	
Exterior”.	Contexto	Internacional	22	(2),	p.	265-303.		

• HIRST,	Monica;	PINHEIRO,	Letıćia.	1995.	"A	polıt́ica	externa	do	Brasil	em	
dois	tempos”.	Revista	Brasileira	de	Política	Internacional	Ano	38,	n.	1.	
Brasıĺia,	p.	5-23.	

• CASAROe ES,	Guilherme.	2015.	“Em	busca	da	credibilidade	perdida:	a	turnê	
global	de	Collor	como	presidente-eleito".	Carta	Internacional	10	(2),	
p.	97–119.	

• SARAIVA,	Miriam	Gomes.	2010.	“A	Diplomacia	Brasileira	e	as	Visões	sobre	
a	Inserção	Externa	do	Brasil:	Institucionalistas	Pragmáticos	X	
Autonomistas.”	Mural	Internacional	1	(1),	p.	45–50.	

• PINHEIRO,	Letıćia;	LIMA,	Maria	Regina	Soares	de.	2018.	"Between	
Autonomy	and	Dependency:	the	Place	of	Agency	in	Brazilian	Foreign	
Policy".	Brazilian	Political	Science	Review	12	(3)	e003.		

• VALENÇA,	Marcelo	M.	2016.	“Polıt́ica	Externa	Brasileira	e	
Multilateralismo:	o	que	esperar	do	novo	governo.”	Cadernos	Adenauer	
Ano	XVII	(4),	p.	45–59.	

• CASAROe ES,	Guilherme.	2020.	“The	First	Year	of	the	Bolsonaro’s	Foreign	
Policy.”	In	MORI,	Antonella	(ed.).	Latin	America	and	the	New	Global	
Order	Dangers	and	Opportunities	in	a	Multipolar	World.	Milão:	
LediPublishing.	p.	81–109.

05 15ABR

Tema:	ESTRATES GIAS	E	DESAFIOS	CONTEMPORAz NEOS	DA	PEB	
Atividade:	Exposição	e	debates.	Produção	de	texto.	
Leitura	para	aula:		

• PINHEIRO,	Letıćia.	2000.	"Traıd́os	pelo	desejo:	um	ensaio	sobre	a	teoria	e	
a	prática	da	Polıt́ica	Externa	Brasileira	contemporânea".	Contexto	
Internacional	22	(2),	p.	305-335.	

• MILANI,	Carlos	R.	S;	PINHEIRO,	Leticia.	2013.	“Polıt́ica	Externa	Brasileira:	
os	desaHios	de	sua	caracterização	como	polıt́ica	pública".	Contexto	
Internacional	35(1),	p.	11-41.	

• CARVALHO,	Gustavo;	VALENÇA,	Marcelo	M.	2014.	“Soft	Power,	Hard	
Aspirations:	the	Shifting	Role	of	Power	in	Brazilian	Foreign	Policy.”	
Brazilian	Political	Science	Review	8	(3),	p.	66–94.	

• LOPES,	Dawisson	Belém.	2020.	"De-westernization,	democratization,	
disconnection:the	emergence	of	Brazil's	post-diplomatic	foreign	policy".	
Global	Affair	6,	p.	1-18.		

• GOLDFELD,	Monique	Sochaczewski;	VALENÇA,	Marcelo	M.	2020.	"Brasil	y	
el	multilateralismo	-	desde	la	tradición	hasta	los	cambios	radicales".	
In:	WECK,	W.	(Ed.).	Multilateralismo:	perspectivas	latinoamericanas.	
Panama	City:	Konrad	Adenauer	Stiftung,	p.	39–53.
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1) As	aulas	acontecerão	em	ambiente	virtual	(https://egn.webex.com/meet/mmv)	e	terão	a	duração	
de	3	(três	horas),	incluindo	um	intervalo	conforme	este	se	mostre	necessário.	

2) Você	espera	que	eu	esteja	em	sala	com	o	 texto	 lido	e	comentado,	para	a	boa	condução	da	aula.	
Saiba	que	eu	espero	o	mesmo	de	você.	Por	isso,	é	recomendável	que	os	alunos	tenham	anotações	
e/ou	marcações	dos	textos	previamente	separados,	de	forma	a	facilitar	a	intervenção	e	garantir	a	
constância	do	debate.	

3) As	aulas	sıńcronas	(1,	2	e	5)	serão	iniciadas	por	breve	explanação	do	professor	sobre	a	temática	
da	 aula,	 a	 partir	 da	 qual	 os	 alunos	 engajarão	 em	 debates,	 com	 suas	 observações,	 crıt́icas	 e	
comentários	sobre	o	texto	analisado.		

4) As	 aulas	 assıńcronas	 (3	 e	 4)	 estarão	 disponıv́eis	 em	 vıd́eo	 com	 pelo	 menos	 24	 horas	 de	
antecedência	à	data	da	aula.	Nelas	os	principais	aspectos	do	tema	selecionado	serão	apresentados	
e	alguns	desaHios	serão	lançados	para	que	os	alunos	produzam	material	analıt́ico	escrito.	Após	as	
aulas	 assıńcronas,	 o	 professor	 oferecerá	 horários	 de	 atendimento	 individual	 para	 discussões	 e	
dúvidas	que	porventura	venham	surgir.			

1) O	nıv́el	de	leitura	deste	curso	é	MES DIO.	Imagino	que	não	seja	a	única	disciplina	que	você	cursará,	
mas	 o	 curso	 exige	 dedicação	 e	 foi	 montado	 para	 oferecer	 conhecimentos	 sólidos	 na	 área	 de	
Polıt́ica	 Externa	 Brasileira.	 Tentei	 ao	 máximo	 manter	 apenas	 os	 textos	 necessários	 -	 ao	 ler	 o	
programa,	você	pode	não	acreditar,	mas	é	verdade.	

2) A	avaliação	Hinal	será	resultado	da	combinação	de	três	etapas:	

o Participação	nos	debates	em	aula:	30%	

o Relatórios	crıt́icos	intermediários:	30%;	

o Relatório	Hinal:	40%.	

3) Por	 participação	 em	 sala,	 eu	 considero	 uma	 diversidade	 de	 fatores.	 Primeiro,	 partimos	 do	
pressuposto	 que	 você	 leu	 os	 textos	 da	 aula,	 reHletiu	 sobre	 eles	 e	 está	 pronto	 para	 discuti-los	
criticamente.	Além	disso,	você	estaria	pronto/a	(ou	disposto/a)	a	fazer	uma	breve	apresentação	
sobre	o	livro	da	semana	em	sala,	abordando	seus	argumentos	centrais	e	como	eles	são	adequados	
ao	debate	contemporâneo.	Isso	signiHica	que	você	poderá	e	será	convidado	a	se	voluntariar	para	
participar	 dos	 debates	 a	 qualquer	 momento	 (é	 possıv́el	 que	 você	 aprenda	 que,	 neste	 curso,	
voluntariar	 não	 é	 apenas	 um	 verbo	 pronominal).	 Espera-se,	 também,	 que	 você	 seja	 capaz	 de	
entender	e	 criticar	o	argumento	dos	demais	alunos,	de	 forma	compatıv́el	 com	um	programa	de	
pós-graduação.	

4) As	duas	demais	etapas	consistem	na	produção	de	textos	crıt́icos	acerca	do	conteúdo	da	disciplina.	
Neles	 você	 deverá	 explorar	 um	 tema	 relativamente	 conhecido	 das	 agendas	 internacionais	 e	
reHletir	sobre	dois	aspectos.	

o Para	 as	 aulas	 assıńcronas	 (3	 e	 4),	 em	 uma	 página	 (e	 apenas	 uma	 página)	 você	 fará	 um	
balanço	do	conteúdo	da	aula	que	deverá	 ser	entregue	até	o	dia	anterior	 à	 aula	 seguinte.	
Para	o	conjunto	de	textos,	você	deverá:	

5.	METODOLOGIA	DAS	AULAS	

6.	AVALIAÇÃO,	CRITÉRIOS	E	PRAZOS
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▪ Destacar	uma	observação	importante	em	uma	sentença.	O	que	você	compreendeu	
a	partir	da	leitura	dos	textos	ou	aprendeu	(e	que	não	sabia	antes)?	Qual	a	maior	
contribuição	do	conjunto	de	textos?;	

▪ Formular	uma	pergunta	de	modo	a	desconstruir	o	argumento,	caso	você	ouvisse	
uma	palestra	sobre	o	tema;	

▪ Evidenciar	a	 contribuição/adequação	para	o	debate	político	público.	O	que	você	
aprendeu	do	conjunto	de	textos	que	serviria	para	avançar	no	debate	polıt́ico?	

o Após	a	aula	5,	você	 terá	até	1	semana	para	entregar	um	texto	 -	em	 formato	de	paper	ou	
relatório	-	sobre	a	seguinte	questão:	

▪ Algum	dos	textos	trabalhados	na	aula	5	oferece	uma	estratégia	de	polıt́ica	exterior	
para	 o	 Brasil	 se	 posicionar/avançar	 na	 agenda	 deste	 tema?	 Desenvolva	 seu	
argumento	 em	 até	 5	 páginas,	 usando	 aspectos	 analıt́icos	 (teóricos	 ou	 não)	 e	
empıŕicos	discutidos	pela	bibliograHia	utilizada	ao	longo	do	curso.	

Atrasos	e	extensões	de	prazo	
A	menos	que	previamente	acordado	com	o	professor,	você	não	poderá	entregar	seu	trabalho	fora	do	
prazo	estipulado	acima.	

7.	RECOMENDAÇÕES	GERAIS		
1) Qualquer	 questão	 ou	 compromisso	 que	 afete	 a	 sua	 presença	 em	 sala	 deverá	 ser	 previamente	
justiHicada	junto	ao	professor.		

2) O	 rendimento	 do	 aluno	 em	 cada	 disciplina	 será	 avaliado	 com	 os	 seguintes	 conceitos:	 A	 –	
Excelente;	B	–	Muito	Bom;	C	–	Bom;	D	–	DeHiciente	e	E	–	Reprovado.	

3) Conceitos	A,	B	e	C	–	aluno	aprovado.	Conceito	D	–	deverá	realizar	nova	avaliação	e	E	–	reprovado	
na	disciplina	sem	opção	de	recuperação.	

4) Serão	 também	 considerados	 reprovados	 os	 alunos	 que	 faltarem	 a	 25%	 das	 atividades	 da	
disciplina.	

5) Nos	 trabalhos,	 você	 deverá	 citar	 todas	 as	 fontes	 de	 informação,	 referências	 ou	 ideias	 que	 não	
forem	suas.	O	plágio,	caso	descoberto,	será	punido	com	a	nota	zero	na	atividade	ou	reprovação	na	
disciplina	-	a	escolha	é	minha.	

8.	CONTATO	DO	PROFESSOR	
Marcelo	M.	Valença	-	marcelo.valenca@marinha.mil.br	
Endereço	da	sala	Webex:	<https://egn.webex.com/meet/mmv>
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