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43o Encontro Anual da ANPOCS 

21 a 25 de outubro de 2019 – Caxambu (Minas Gerais) 

 

Seminário Temático: Política Externa Comparada 

 

Coordenadores:  

 

Carlos R. S. Milani (IESP-UERJ) 

http://lattes.cnpq.br/5543774684916326 

 e  

Feliciano de Sá Guimarães (IRI-USP) 

http://lattes.cnpq.br/7107955008495284 

 

 

Resumo:  

 

Este ST tem por objetivo reunir pesquisadores e estudantes de pós-graduação cujos 

trabalhos analisem conceitos e métodos de política externa comparada, buscando 

principalmente renovar o campo com abordagens mais atuais que priorizem métodos 

qualitativos comparados de pesquisa.  As dimensões sistêmicas/externas de análise 

priorizadas serão: (i) inserção regional e nexo regional-global; (ii) geopolítica e 

segurança internacional/coletiva; (iii) geoeconomia, finanças e comércio 

internacional; (iv) experiência diplomática multilateral. Entre as dimensões 

domésticas da análise comparativa de políticas externas: (i) identidade nacional e 

formação histórica; (ii) diplomacia, instituições e política burocrática; (iii) relações 
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Estado-sociedade, atores sociais e agendas da política externa; (iv) economia política 

e modelo de desenvolvimento. Entre as agendas de política externa: (i) direitos 

humanos; (ii) migrações e refugiados; (iii) cooperação internacional para o 

desenvolvimento e ajuda externa; (iv) segurança e operações de paz; (v) meio 

ambiente e mudanças climáticas. Serão privilegiados os trabalhos comparativos sobre 

políticas externas dos Estados, podendo também ser aceitas análises comparativas do 

comportamento internacional de espaços regionais e entidades subnacionais. Serão 

priorizados os estudos comparados de países do Sul, potências emergentes, potências 

médias e potências regionais, a exemplo de África do Sul, Argentina, Brasil, China, 

Colômbia, Etiópia, Índia, Indonésia, Irã, México, Nigéria, Turquia e Venezuela. 

 

Justificativa e relevância da proposta: 

 

- Fortalecer os estudos comparados em relações internacionais no Brasil. 

- Desenvolver a cultura do investimento acadêmico em metodologia qualitativa 

comparada. 

- Enfatizar a importância de estudos comparados para construção teórica (theory-

building), refinamento teórico (theory-refinement) e teste teórico (theory-testing). 

- Enfatizar a importância de desenvolver/refinar/testar conceitos médios de relações 

internacionais (middle-range theory) de maneira comparada.  

- Enfatizar o nexo teoria-empiria de maneira comparada.   

- Sair do paroquialismo das análises centradas em um único caso e demonstrar como é 

possível extrapolar as análises originadas no Brasil para outras regiões e países.  

- Examinar como se constroem as ideias, as estratégias e as iniciativas de “potências 

regionais” em perspectiva comparada, analisando seu alcance global e estratégias 

regionais.  

- Discutir os limites e rendimentos analíticos de conceitos de “potência regional”, 

“potência média”, “potência emergente” de maneira comparada. 

- Analisar as estratégias de negociação internacional de países emergentes, a 

convergência de posições entre eles em foros multilaterais e a formação de coalizões 

nos mais diversos setores (comercial, temas globais e de direitos humanos, etc) de 

maneira comparada. 

 

Informações práticas: 

Período para a proposição de papers individuais (ou em coautoria) a este ST (entre 

30/03 e 29/04/2019): neste momento, o(a) pesquisador(a), pelo menos no nível de 

mestrando(a), deverá preencher formulário geral de inscriáão no Encontro e 

encaminhar sua proposta de paper, com título do trabalho, o resumo simples (até 

1.200 caracteres com espaço) e resumo expandido (não confundir com o trabalho na 

íntegra) em arquivo formato .doc ou .docx, que deverá ser anexado no momento do 

envio da proposta (até 12.000 caracteres com espaço) para que a coordenação do ST 

tenha um entendimento mais aprofundado sobre a pesquisa no momento da seleção. 

Este resumo expandido deverá conter: a) título da pesquisa; b) dados de demais 

autores se houver; c) agência de fomento da pesquisa (se houver); d) objeto e 

objetivos: visão geral sobre a pesquisa com definição clara do objeto e dos objetivos; 

e) Metodologia: síntese da metodologia ou forma de abordagem da pesquisa e suas 

fontes; f) resultados e conclusões: indicar os principais resultados e conclusões 

obtidos, de acordo com os objetivos propostos; g) Referências bibliográficas 
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sintéticas; (h) outras eventuais informações que considerar pertinentes. Esse resumo 

expandido deverá ser em arquivo .doc ou .docx a ser anexado no momento do envio 

da proposta. Os coordenadores deste ST aceitarão propostas em português, espanhol e 

inglês. 

Em caso de aprovação da proposta de paper, o(a) pesquisador(a) deverá concluir sua 

inscrição, efetuando o pagamento até 08 de julho de 2019. Após esta data poderá ser 

considerado desistente passando a vaga a um(a) outro(a) proponente com resumo já 

submetido no ST via sistema online. A íntegra do trabalho deverá ser encaminhada 

para a ANPOCS exclusivamente pelo e-mail papers@anpocs.org.br até o dia 23 de 

setembro de 2019. Fica ciente o proponente que as informações do ST, caso 

necessário, poderão ser utilizadas pela ANPOCS, com o devido reconhecimento das 

fontes e dos autores, como dados para a fundamentação de projetos junto a agências 

de financiamento. Todos os trabalhos a serem apresentados no evento poderão ser 

SOMENTE presenciais, jamais via Skype ou modo similar.  

O ST Política Externa Comparada selecionará até 4 (quatro) propostas de trabalho 

para serem apresentadas em formato oral por sessão, com um máximo de 3 (três) 

sessões. Se os coordenadores julgarem pertinente, até 4 (quatro) trabalhos poderão ser 

selecionados no formato pôster. Os coordenadores seguirão as regras da ANPOCS 

quanto à composição das sessões, integrando pesquisadores de, no mínimo, 2 (duas) 

regiões, 4 (quatro) diferentes Estados da federação e de 8 (oito) diferentes instituições 

de ensino e pesquisa. Para mais detalhes, sugerimos ler o Edital da ANPOCS para 

este evento. 

 

Quaisquer dúvidas substantivas sobre o ST, enviar e-mails para os coordenadores: 

- crsmilani@iesp.uerj.br 

- felicianosa@usp.br 
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