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Resumo
O artigo elabora um panorama da pesquisa sobre a subárea das Relações Internacionais
denominada Análise de Política Externa (APE) no Brasil no período de 1998 a 2017. Essa subárea
busca elucidar o papel de variáveis domésticas na formulação da política externa. Este panorama é
elaborado a partir de um mapeamento sobre a APE nos periódicos indexados na base de dados da
Scielo e, também, em dois dos principais eventos do Brasil nos quais existem mesas e painéis de
Relações Internacionais: os Encontros da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) e da
Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI). Foram identificados 244 artigos no período
de 1998 a 2017, assim distribuídos: (1) na Scielo, foram encontrados 92 artigos na área de APE; (2)
nos anais da ABRI, foram identificados 107 trabalhos completos nas áreas temáticas (ATs)
selecionadas, entre 2013 e 2017; e (3) nos anais da ABCP, foram sistematizados 45 trabalhos
completos das áreas temáticas (ATs) selecionadas, entre 2012 e 2016. Os artigos e trabalhos
completos foram analisados e classificados em termos de: (1) recorte temático; (2) recorte geográfico
e; (3) métodos e técnicas de pesquisa. Com base na análise dos estudos sobre a APE no Brasil foi
possível observar que a temática vem ganhando espaços significativos no debate acadêmico
brasileiro, apresenta um caráter notoriamente transversal e interdisciplinar e contempla, ainda que em
diferentes graus, variáveis domésticas em suas análises.
Palavras-chave: Análise de Política Externa, Ensino e Pesquisa, Democratização da Política
Externa.

Introdução
O presente artigo elabora um panorama da pesquisa sobre a subárea das Relações
Internacionais denominada Análise de Política Externa (APE) no Brasil. Esse campo de
estudos, cujo propósito é elucidar o papel de variáveis domésticas na formulação da política
externa, originou-se nos Estados Unidos nos anos 1950 e vem ganhando crescente
relevância no debate acadêmico do Brasil. De fato, a recente aprovação dessa subárea
como um dos conteúdos obrigatórios das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos
de graduação em Relações Internacionais demonstra sua importância para a academia
brasileira.
Embora exista, na atualidade, uma literatura diversificada sobre a evolução da APE
nos contextos internacional e brasileiro, um mapeamento de cunho qualitativo e quantitativo
desse campo de estudos ainda não foi realizado no Brasil. Assim, o presente artigo elabora
um mapeamento sobre a APE no contexto dos periódicos indexados na base de dados da
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Scielo e, também, em dois dos principais eventos do Brasil nos quais existem mesas e
painéis no âmbito das Relações Internacionais: os Encontros da Associação Brasileira de
Ciência Política (ABCP) e da Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI).
Esse levantamento tem duas finalidades principais. A primeira delas é a de
compreender a natureza das principais agendas de pesquisa propostas pela academia
brasileira no que se refere à APE. Esse entendimento possibilita não apenas obter uma
visão mais ampla desse campo de estudos, mas, também, identificar temas e metodologias
que podem ser objetos de estudos futuros. A segunda finalidade consiste em aprofundar o
debate sobre os principais desafios conceituais e metodológicos da APE no Brasil. Nesse
sentido, o presente artigo não tem a pretensão de esgotar o rol dos artigos da Scielo que
tratem, ainda que de forma tangencial, da APE. De maneira diversa, o artigo propõe uma
metodologia de seleção de publicações da Scielo e de artigos apresentados nos encontros
da ABRI e da ABCP que permite identificar e debater o histórico e as tendências de
pesquisa dessa subárea das Relações Internacionais.
Nesse contexto, foram encontrados um total de 596 artigos, dos quais 244
relacionados à APE. A distribuição desse universo de artigos foi a seguinte: (1) na Scielo,
foram encontrados um total de 257 artigos, entre 1998 e 2017, dos quais 92 na área de
APE; (2) nos anais da ABRI, foram encontrados um total de 249 trabalhos completos nas
áreas temáticas (ATs) selecionadas, entre 2013 e 2017, dos quais 107 na área de APE e;
(3) nos anais da ABCP, foram encontrados um total de 90 trabalhos completos nas áreas
temáticas (ATs) selecionadas, entre 2012 e 2016, dos quais 45 na área de APE.
Para operacionalizar a pesquisa proposta, o artigo divide-se em quatro partes, além
da introdução e da conclusão. A primeira delas apresenta um resumo sucinto sobre a
subárea de Análise de Política Externa e, em seguida, as classificações propostas para
classificar o corpus de artigos analisado em termos de: (1) recorte temático; (2) recorte
geográfico e; (3) de métodos e técnicas de pesquisa.
A segunda parte, por sua vez, centra-se na identificação e na análise dos artigos
relacionados à APE que foram publicados no indexador da Scielo. Esse indexador é
relevante para compreender as pesquisas acadêmicas no Brasil, haja vista que exige
elevado nível de qualidade e consistência na periodicidade das publicações nele presentes
e, dessa forma, abriga periódicos da área de Relações Internacionais situados nos estratos
mais elevados do Qualis/CAPES.
A terceira e a quarta partes, por sua vez, analisam a APE no contexto dos encontros
realizados, respectivamente, pela Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), entre
2012 e 2016, e pela Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI), entre 2013 e
2017. Nesse contexto, a pesquisa identifica os trabalhos que tratam de temas relacionados
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à APE, na medida em que utilizem variáveis domésticas para compreender a política
externa ou, ainda, que discutam esse subcampo de estudos das Relações Internacionais
(RI).
Com base na pesquisa elaborada, o artigo apresenta um debate qualitativo sobre as
apresentações e artigos sobre a Análise da Política Externa elaborados em âmbito nacional.
Assim, o artigo não apenas evidencia os temas com maior incidência em termos de
pesquisa acadêmica, mas, também, debate os principais enfoques analíticos e as principais
tendências de pesquisa no âmbito da APE no Brasil.

1. Critérios de classificação dos artigos em matéria de APE
A subárea de Análise de Política Externa surgiu nos Estados Unidos nos anos 1950.
Um dos trabalhos seminais dessa subárea foi publicado por Richard Snyder, Henry W.
Bruck e Burton Sapin em 1954 e intitulado “Decision-Making as an Approach to the Study of
International Politics” (conferir SALOMÓN e PINHEIRO, 2013; MILANI e PINHEIRO, 2013).
Nesse artigo, os autores defenderam a necessidade de se analisar o processo decisório de
política externa. A análise dos autores estava interessada menos nos resultados da política
externa dos Estados e mais na avaliação do processo dinâmico da formação das decisões.
Nessa avaliação, as variáveis domésticas seriam analisadas, entre as quais o papel dos
atores governamentais e sociais e a dinâmica das instituições políticas nacionais no
processo decisório da política externa.
Outras referências importantes dessa subárea seriam os estudos de James Rosenau
(1974) e de Graham Allison (1969). Rosenau contribuiu para a tentativa de formação de um
campo de estudos de APE intitulado Política Externa Comparada, baseado na análise do
comportamento dos Estados e de suas escolhas em matéria de política externa. O artigo de
Graham Allison, por sua vez, situa-se na perspectiva de análise do processo decisório da
política externa, ao apresentar três modelos alternativos para o estudo desse processo: (1) o
modelo da política racional, que corresponde à abordagem realista do comportamento dos
Estados na política internacional; (2) o modelo burocrático organizacional, segundo o qual
as ações e as escolhas em matéria de política externa seriam resultantes de organizações
que operam segundo modelos regulares de comportamento, e; (3) o modelo políticoburocrático, baseado na premissa segundo a qual a política externa seria o resultado de
processos de barganha entre as burocracias do Poder Executivo. Cada uma delas possuiria
preferências e objetivos, e cada ator se comportaria como um jogador dentro da política
burocrática. Por isso, as decisões de política externa seriam resultantes das interações entre
atores dotados de preferências próprias agindo dentro de organizações dotadas, também,
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de suas próprias preferências (ALLISON, 1969). Além dessas duas abordagens, Figueira
(2009) destaca, também, o trabalho de Harold e Margaret Sprout, intitulado Relationship
Hypothesis in the Context of International Politics (1956), no qual os autores sustentam a
premissa segundo a qual a mente dos formuladores e decisores de política externa carrega
elementos ideológicos, culturais e outros aspectos cognitivos que influenciam o
reconhecimento dos problemas e a tomada de decisões.
No Brasil, Milani e Pinheiro (2013) observaram mudanças nas agendas de
investigação da Política Externa Brasileira, resultantes de fatos novos que colocaram em
xeque a autonomia decisória do Itamaraty. Entre esses fatos, citam o papel do Ministério da
Fazenda na negociação financeira internacional e na ação internacional organizada de
ministérios e atores subnacionais (MILANI e PINHEIRO, 2013). No artigo, os autores
sugerem que a política externa seja interpretada como política pública. Nessa direção,
procuram reconhecer que a formulação e a implementação dessa política “se inserem na
dinâmica das escolhas de governo que, por sua vez, resultam de coalizões, barganhas,
disputas, acordos entre representantes de interesses diversos, que expressam, enfim, a
própria dinâmica da política” (MILANI e PINHEIRO, 2013, p. 24).
Partindo dessas breves considerações sobre APE, a presente seção apresenta, na
sequência, os critérios utilizados para classificar o corpus de artigos de APE selecionados
para a pesquisa. Assim, são apresentadas as categorias criadas para a sistematização dos
artigos no que se refere a: (1) recorte temático; (2) recorte geográfico e; (3) métodos e
técnicas de pesquisa. No que se refere ao recorte geográfico, os artigos da Scielo, da ABRI
e da ABCP foram classificados de acordo com as seguintes categorias:









Brasil: artigos sobre a Política Externa Brasileira (PEB); essa categoria exclui
estudos de PEB que se voltam a outras regiões geográficas específicas;
América do Sul: inclui artigos sobre relações entre Brasil e países da América do
Sul, sobre a região da América do Sul ou da América Latina, países específicos da
América do Sul, Mercosul e relações entre Brasil e Mercosul;
África: inclui análises de relações entre Brasil e países africanos e estudos sobre a
política externa de países africanos específicos;
União Europeia: inclui artigos tanto sobre países pertencentes à União Europeia3
quanto sobre as relações entre o Brasil e países desse bloco;
EUA: artigos sobre a política externa dos Estados Unidos
China: inclui artigos sobre a Política Externa da China e também sobre a Política
Externa do Brasil para a China;
Oriente Médio: inclui artigos sobre a Política Externa de países situados no Oriente
Médio e também sobre a Política Externa do Brasil relativamente a países dessa
região.
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Vale destacar que, além dessas regiões, optou-se pela criação de uma categoria
denominada “Outros Recortes” a qual contém estudos que não puderam ser enquadrados
nas demais categorias de regiões geográficas. No que concerne ao recorte temático, por
sua vez, os artigos foram classificados de acordo com a seguinte tipologia:




















Atores governamentais: (a) Presidente da República: artigos nos quais o
presidente constitui o tema central da APE; (b) Ministério das Relações Exteriores
(MRE): artigos nos quais o MRE constitui o tema central da APE; (c) Poder
Legislativo ou Relações entre os Poderes Legislativo e Executivo: análises que
destacam o papel do poder legislativo ou sua interação com o Poder Executivo em
matéria de política externa; (d) Poder Judiciário: artigos nos quais o Poder Judiciário
constitui o tema central da abordagem; (e) Outros atores governamentais: inclui
análises sobre outros ministérios, à exceção do MRE, além de agências,
departamentos, órgãos governamentais. Entre esses atores, não foram incluídos o
MRE, os Poderes Legislativo e Judiciário e o Presidente da República, os quais
foram categorizados de forma específica; (f) Governos subnacionais: análises sobre
a atuação de estados e municípios em matéria de política externa;
Atores não-governamentais: inclui análises sobre atores da sociedade civil, como o
empresariado e as organizações não-governamentais (ONGs);
Ideias: artigos que analisam o papel das ideias na formulação da política externa;
Regimes democráticos: inclui análises sobre a relação entre regimes democráticos
e a formulação da política externa;
Partidos políticos e ideologia partidária: inclui análises sobre o papel de partidos
políticos e de ideologias partidárias na formulação de política externa. Para mais
informações sobre o tema das ideologias partidárias, ver Carreirão (2006), Tarouco e
Madeira (2013) e Amaral e Pinho (2017);
Artigo teórico de APE: artigos que analisam a dimensão teórica e metodológica da
APE enquanto campo de estudos;
Análises jurídicas: análises de leis e de normas jurídicas em matéria de APE;
Comércio internacional: artigos de APE no âmbito do comércio internacional ou em
matéria de política comercial;
Cooperação Sul-Sul: artigos de APE no âmbito da cooperação Sul-Sul;
Integração Regional: artigos de APE relativos à integração regional;
Cooperação em matéria nuclear: artigos de APE sobre cooperação em matéria
nuclear;
Saúde: artigos de APE na área da saúde;
Direitos Humanos: artigos de APE sobre direitos humanos;
Meio ambiente: artigos de APE sobre meio ambiente;
Democratização ou Horizontalização da Política Externa: inclui análises cujo foco
seja debater o papel de atores sociais na elaboração da política externa brasileira
(LOPES, 2014, p. 505; FARIAS E RAMANZINI JÚNIOR, 2015, p. 7);
Diplomacia Pública: segundo Carlos L. D. Villanova (2017, p. 51), a diplomacia
pública “(…) refere-se aos mecanismos utilizados por um ator internacional com o
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objetivo de gerenciar o ambiente internacional por meio do engajamento com um
público externo”;
Opinião Pública: artigos de APE nos quais é debatida a participação popular em
temas de interesse público, segundo a acepção de Andrade (1964). Para mais
informações sobre a relação entre opinião pública, ver Faria (2008) e Loureiro et al
(2015).
Por fim, com relação aos métodos e técnicas de pesquisa utilizadas, elaborou-se

uma tipologia de classificação de acordo com as informações disponibilizadas pelos autores.
As definições adotadas para essa sistematização foram as seguintes:


















Análise de discurso: de acordo com Rocha e Deusdara (2005, p. 307), a análise de
discurso propõe “(…) o entendimento de um plano discursivo que articula linguagem
e sociedade, entremeadas pelo contexto ideológico”;
Análise de conteúdo: de acordo com a definição de Bardin (2016, p. 48), consiste
em “(…) um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter (…)
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas
mensagens”;
Análise documental: inclui pesquisa de arquivo e análise de fontes primárias;
Análise de dados: análise de dados estatísticos e de fontes primárias e secundárias
de pesquisa;
Análise legal ou de normas: análise de leis e normas constitucionais em matéria de
política externa;
Entrevistas: para mais informações sobre a condução de entrevistas em pesquisas
qualitativas, ver Duarte (2009);
Estudo de caso: estudo da política externa de um país, tema ou ator em particular.
Para mais informações sobre o método de estudo de caso, ver Gerring (2009);
Identificação de variáveis: identificação de variáveis de análise.
Método comparado: segundo Boix e Stokes (2009, p. 544), é um método que busca
elaborar desenhos de pesquisa capazes de possibilitar o teste de proposições
teóricas. Para mais informações sobre o método comparado, ver Ragin (2009);
N/A: não aplicável. Utilizada para casos nos quais a metodologia não foi informada
pelos autores.
Revisão bibliográfica: revisão de literatura especializada sobre o tema em análise;
Survey: consiste na utilização de questionários eletrônicos com vistas à coleta de
dados para pesquisa ou à análise de dados provenientes de surveys realizados por
outros pesquisadores;
Pesquisa exploratória: segundo Froemming (2000, p. 204), consiste em: “(…)
aprofundar conceitos preliminares, muitas vezes inéditos, buscando a geração de
ideias ou insights. Seu objetivo básico é desenvolver hipóteses e proposições que
irão redundar em pesquisas complementares”;
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Process tracing: é definido por Bril-Mascarenhas, Maillet e Mayaux (2017, p. 660)
como “a busca sistemática de um processo causal dentro de um mesmo caso”4.
Com base nessas classificações, as seções seguintes apresentam, respectivamente,

os artigos da Scielo, da ABRI e da ABCP e suas classificações em termos dos recortes
geográfico, temático e de métodos e técnicas de pesquisa. Assim, esse procedimento de
sistematização dos artigos permite tanto a verificação de tendências de pesquisa no
contexto dos artigos em matéria de APE quanto o estabelecimento de bases comparativas
entre os eventos da ABRI e da ABCP.

2. O fortalecimento da APE na Scielo (1998-2017)
A presente seção apresenta o mapeamento qualitativo e quantitativo relativo à
Análise de Política Externa (APE), no contexto dos artigos indexados na Scielo. Esse
mapeamento foi realizado em novembro de 2017 e contemplou artigos entre os anos de
1998 e 2017. Nesse contexto, a metodologia adotada para a seleção e a categorização de
artigos consistiu em três etapas. A primeira etapa consistiu na seleção de artigos por meio
da utilização de palavras-chave relacionadas à APE5, de forma a identificar o conjunto de
artigos da Scielo relacionados à APE. A segunda etapa consistiu na leitura dos textos, de
forma a identificar duas categorias de artigos: (1) “trabalhos relacionados à APE”, caso o
foco principal dos estudos esteja na relação entre variáveis domésticas e a política externa
ou, ainda, se os estudos discutirem textos e autores que tratem especificamente da APE; e
(2) “trabalhos não relacionados à APE”, para os casos nos quais as variáveis domésticas ou
a literatura sobre APE não assuma centralidade na análise. Por fim, a terceira etapa
consistiu na criação de um banco de dados dos artigos selecionados, identificando suas
temáticas principais, metodologias utilizadas e seus recortes geográfico e temporal. Com
base nessas três etapas metodológicas, as palavras-chave utilizadas na base da Scielo
permitiram a identificação de um conjunto de 257 artigos, entre 1998 e 2017, dos quais 92
artigos foram categorizados como sendo “trabalhos relacionados à APE”. As referências
bibliográficas dessas 92 publicações estão listadas ao final do presente artigo.
4

Tradução dos Autores. Original em espanhol: “(…) rastreo sistemático del proceso causal dentro de
un mismo caso” (BRIL-MASCARENHAS, MAILLET E MAYAUX, 2017, p. 660).
5
A pesquisa utilizou um total de vinte palavras-chave distintas, de forma a avaliar termos
correlacionados com as expressões “política externa” e “análise de política externa”, em português e
inglês. Assim, as palavras-chave em português utilizadas na pesquisa foram: Política externa; Análise
de política externa; Política externa brasileira; Política externa do Brasil; Política externa do governo
Lula; Política Externa dos Estados Unidos; Política Externa Afirmativa; Política externa da Rússia;
Política externa norte-americana; Política Externa argentina; Política Externa dos Estados Unidos;
Política externa Comparada; Política Externa e de Segurança Comum; Política externa Chinesa;
Política Externa do México; Política Externa da Primeira República. As palavras-chave em inglês
utilizadas na pesquisa foram: Foreign policy; Brazilian Foreign Policy; Foreign Policy Analysis; Foreign
Policy in Latin America.
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Os artigos da Scielo, cujos idiomas podem ser o português, o espanhol e o inglês,
foram elaborados por autores de nacionalidades variadas. Assim, a seleção proposta
abrange não apenas trabalhos de autores brasileiros, mas, também, o debate mais amplo
que se faz presente nos períodicos de circulação nacional na área das RI. Assim, a Tabela 1
apresenta a distribuição anual dos trabalhos relacionados à APE na base da Scielo, entre
1998 e 2017:
Tabela 1: Distribuição anual de trabalhos relacionados à APE na Scielo (1998-2017)

1998-2002

Número de Artigos na
Scielo
5

2003-2007

11

2008-2012

25

2013-2017

51

Período

Total
92
Elaboração: Os Autores.

A Tabela 1 evidencia que a quantidade de artigos na temática da APE pode ser
equiparada a uma progressão geométrica. De fato, entre 1998 e 2017, o número de artigos
de cada quinquênio praticamente dobrou com relação ao quinquênio precedente. Assim,
esses dados evidenciam um crescente interesse por parte de pesquisadores com trabalhos
no Brasil com o papel das variáveis domésticas em matéria de política externa. Nesse
contexto, o Gráfico 1 revela que esse interesse está presente em diferentes periódicos de
circulação nacional, ainda que exista uma concentração expressiva de trabalhos relativos à
APE na Revista Brasileira de Política Internacional e na Contexto Internacional:
6

Gráfico 1: Artigos sobre APE por Periódicos na Scielo (1998 - 2017)
Rev. bras. polít. Int.

5

Contexto int.

3 22

Outras*

29

6
6

Dados
Sociol. Polit.

10

Bras. Ci. Soc.

29

Bras. Political Sci. Rev.
Ciênc. saúde coletiva
Lua Nova

Elaboração: Os Autores. Legenda: *A categoria Outras contempla 10 periódicos distintos, a saber: Opinião
Pública, Cadernos CRH, Hist. cienc. saúde-Manguinhos, Novos estudos – CEBRAP, Revista Brasileira de
Ciência Política, Revista de Direito GV, Rev. Inst. Estud. Bras., São Paulo Perspectivas Sequência (Florianópolis)
e História.
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O Gráfico foi elaborado considerando um total de 92 artigos identificados com a APE.
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A diversidade de periódicos nos quais foram publicados artigos relacionados à APE
guarda relação com o caráter interdisciplinar dessa temática. Assim, ao dialogar com
diferentes áreas do conhecimento, a APE constitui ferramenta útil para viabilizar novas
formas de compreensão da política externa de um determinado país.
Em conjunto com a análise dos periódicos, os artigos da Scielo foram categorizados
em termos de seus recortes geográfico e temático. No que concerne ao recorte geográfico,
a Tabela 2 demonstra a quantidade de artigos na Scielo por região geográfica presente na
análise:
Tabela 2: Artigos da Scielo por regiões geográficas
Regiões
Número de Artigos na Scielo
Brasil
52
América do Sul
21
1
Outros recortes
10
África
4
União Europeia
1
EUA
2
Brasil e China
1
N/A
1
Total
92
Elaboração: Os Autores. Legenda: (1) Outros Recortes incluem, estudos sobre o México, Cuba, Rússia,
Turquia, países do Oriente Médio, relações entre o Brasil e os grupo IBAS e CPLP e o recorte geográfico das
Américas.

A Tabela 2 evidencia que a maior parte dos artigos presentes em periódicos
indexados na Scielo concentrou-se no estudo da formulação da Política Externa Brasileira
(PEB) para temáticas específicas (52 artigos). Esses 52 artigos não incluem estudos de APE
voltados à PEB para outra região geográfica, os quais foram agrupados em rubricas
específicas. Nesse sentido, foram identificados 21 artigos que relacionam a APE ao entorno
regional do Brasil, por meio de estudos de APE: (1) em países específicos, como a
Argentina (SAUERBRONN, 2009; BUSSO, 2016), o Chile (PINHEIRO, 2008; RIBEIRO,
2009) e a Venezuela (ROMERO, 2016); (2) nas relações bilaterais do Brasil com seus
vizinhos, com predominância dos estudos de APE nas relações de Brasil e Argentina
(SPEKTOR, 2002; LUSTIG e OLEGO, 2016; MALACALZA, 2016; MOURON et al., 2016) e;
(3) de estudos sobre APE no âmbito regional da América do Sul (ONUKI e OLIVEIRA, 2006;
VILLA, 2006; FELIÚ e ONUKI, 2014; LOPES e FARIA, 2016; LOPES et al., 2016; ONUKI et
al., 2016; RIBEIRO e PINHEIRO, 2016).
Os demais trabalhos apresentaram ênfases em distintas regiões geográficas, ainda
que em menor escala do que a concentração de estudos relativos ao Brasil e a seus
vizinhos. Destaca-se, nesse contexto, o reduzido número de trabalhos de APE relativos a
potências internacionais, como sobre o contexto específico dos Estados Unidos (SANTOS e
TEIXEIRA, 2015; COPE, 2016) e sobre as relações bilaterais entre o Brasil e a China
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(CARDOSO, 2016). Em particular, ainda que o regime político chinês possa ser percebido
como um óbice à elaboração de estudos de APE, o estudo de Cardoso (2016) demonstra
que a formulação da PEB para a China pode, ainda, ser amplamente explorada no contexto
da Análise de Política Externa.
No que se refere aos temas tratados pelos artigos relacionados à APE e presentes
na base Scielo, a Tabela 3 apresenta uma lista de temas mais frequentes no contexto
desses artigos, contemplando apenas temas que tiveram, no mínimo, três recorrências.
Para elaborar essa classificação, cada artigo foi associado a até quatro temas distintos, de
forma que as quantidades apresentadas na Tabela 3 se referem à frequência de cada tema:
Tabela 3: Temas da APE no Brasil na Scielo (1998-2017)
Tema relacionado à Política Externa



Artigos na Scielo
(1998-2017)





Democratização ou Horizontalização da Política Externa
Poder Legislativo ou Relações entre os Poderes Legislativo
e Executivo
Comércio internacional
Ministério das Relações Exteriores
Outros atores governamentais




Ideias
Atores não-governamentais





Cooperação Sul-Sul
Integração Regional
Opinião Pública





APE (artigo teórico)
Regimes democráticos
Partidos políticos e ideologia partidária

5




Análises jurídicas
Saúde

4



Presidente da República

11
10
9
8
7
6

3
Elaboração: Os Autores.

A análise da Tabela 3 evidencia a elevada frequência de estudos voltados à
compreensão da democratização da agenda de política externa de um determinado país
(DE FARIA, 2012; LOPES, 2014; FARIAS, 2015; BUSSO, 2016; CAPUCIO, 2016;
CARDOSO, 2016; LOPES e FARIA, 2016; POMEROY, 2016; LIMA, 2017; PITTAS, 2017;
WAISBICH et al., 2017). No presente artigo, a democratização da política externa pode ser
compreendida a partir da explicação de Lopes (2014, p. 505), segundo o qual ela está
relacionada a uma pluralidade de atores sociais, os quais atuam, de formas distintas, para a
elaboração da política externa brasileira. Segundo Farias e Ramanzini Júnior (2015, p. 7), a
horizontalização da política externa, por sua vez, refere-se à democratização da arena
política, tanto com relação ao aumento do engajamento de atores políticos governamentais
quanto de cidadãos na formulação da política externa.
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Com base nessas definições conceituais, é possível afirmar que uma das temáticas
mais recorrentes em matéria de APE nos artigos indexados na Scielo recai, precisamente,
sobre os estudos das dinâmicas de democratização ou de horizontalização da participação
de atores domésticos na formulação da política externa, discutindo a existência e os limites
dessas dinâmicas. No caso dos estudos sobre o Brasil, diferentes autores problematizam
esse movimento de inclusão e de exclusão de novos atores na PEB e, nesse contexto,
avançam e atualizam o debate proposto por Cheibub (1985) sobre o insulamento burocrático
do Ministério das Relações Exteriores (FARIA, 2012; LOPES, 2014; FARIAS e RAMANZINI
JÚNIOR, 2015).
Além dos estudos de APE relacionados ao debate sobre a democratização da
política externa, foram observados, também, uma concentração de estudos voltados ao
debate sobre o papel de atores governamentais e não-governamentais específicos em
matéria de política externa. No que concerne aos atores governamentais, destacam-se o
Poder Legislativo (NEVES, 2003; PINHEIRO, 2008; RIBEIRO et al., 2009; SAUERBRONN,
2009; FERREIRA, 2010; ANASTACIA et al., 2012; DINIZ, 2012; FELIU e ONUKI, 2014;
COPE, 2016; RIBEIRO e PINHEIRO, 2016; REGO; 2017), o Ministério das Relações
Exteriores (CASTELAN, 2010; FILGUEIRA, 2010; CASARÕES, 2012; DE FARIA, 2012;
FARIA et al., 2012; SCHENONI, 2012; FARIA e RAMANZINI JÚNIOR, 2015; CARDOSO,
2016; LOPES, 2016) e o Presidente da República (RICUPERO, 2010; SCHENONI, 2012;
RIBEIRO e PINHEIRO, 2016). No que se refere aos atores não-governamentais, observa-se
que esses vêm assumindo crescente protagonismo nos estudos de APE, a exemplo dos
trabalhos que contemplam o papel de atores como o empresariado (MORAES, 2002;
CASTELAN, 2016; PUERARI, 2016; REGO e FIGUEIRA, 2017) e outros agentes da
sociedade civil (OLIVEIRA et al, 2012; ROA, 2015; MALAMUD, 2016). Assim, uma parcela
expressiva dos artigos coletados na Scielo evidencia o crescente debate em torno da
natureza e do papel dos atores responsáveis pela formulação da agenda da política externa.
Nesse contexto, a Tabela 3 evidencia que a maior parte dos estudos em APE recai
na temática do comércio internacional (10 artigos), embora haja uma diversidade de outros
temas bastante explorados no contexto dos artigos analisados, entre os quais o papel das
ideias (oito artigos), da cooperação Sul-Sul (7 artigos), da integração regional (7 artigos) e
dos partidos políticos e ideologia partidária (5 artigos) para a formulação da política externa.
O conhecimento dos temas de maior recorrência no contexto dos artigos analisados é
relevante para promover o avanço do campo de APE no Brasil. De fato, conforme Duarte e
Lima (2017, p. 3), diferentes temas (issue areas) da PEB apresentam características
peculiares no que concerne a, por exemplo: (1) a expertise técnica necessária para
participar de seus debates; (2) o poder do setor privado e; (3) a capacidade de participação
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da sociedade civil. Assim, o mapeamento de áreas temáticas em APE constitui importante
instrumento para identificar nichos temáticos de relevo para a política externa e que vêm
sendo relativamente pouco explorados no contexto dos periódicos analisados.
Ainda assim, faz-se necesssário observar não apenas os principais temas, atores e
agendas que são objetos de estudo no contexto dos artigos da Scielo, mas, também, os
instrumentos analíticos utilizados para elaborar os artigos em estudo. Nesse contexto, o
Gráfico 2 apresenta uma distribuição dos métodos e técnicas que foram mais utilizados no
conjunto dos 92 artigos analisados:
Gráfico 2: Métodos e Técnicas de artigos na Scielo em APE (1998-2017)

Elaboração: Os Autores.

Os dados apresentados no Gráfico 2 evidenciam que a maioria dos estudos não
explicita a metodologia adotada para a pesquisa. Embora cinco estudos tenham um caráter
eminentemente teórico, conforme demonstrou a Tabela 3, outros estudos voltaram-se à
análise de dados empíricos e documentais sem, no entanto, apresentar os instrumentos e
técnicas de pesquisa utilizados. Ainda no Gráfico 2, verifica-se que o principal método de
pesquisa utilizado é o estudo de caso, o que pode ser relacionado à necessidade de
compreender a APE em contextos e temas específicos. Por fim, deve-se destacar uma
crescente ênfase, a partir de 2015, na utilização de surveys para elaborar estudos de APE
(LOUREIRO et al., 2015; GOMES e PEREZ, 2016; LUSTIG e OLEGO, 2016; ONUKI e
MOURON, 2016; MOURON et al., 2016). Esse fato traduz, em termos metodológicos, a
crescente preocupação da academia brasileira com os debates sobre a temática da
democratização da política externa, a qual vem acompanha da necessidade de analisar, em
termos empíricos, o papel da sociedade civil nesse contexto.
Assim, a presente seção demonstrou que os estudos de APE no contexto dos
períodicos de RI indexados na Scielo não apenas estão se tornando mais numerosos, mas,
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também, buscam avançar a compreensão sobre os diferentes atores e temas de pesquisa
em política externa. Nesse contexto, o tema da democratização posiciona-se de forma
central no contexto da APE que vem sendo objeto de pesquisas e de publicações na Scielo.
Dessa forma, a próxima seção amplia esse debate, por meio da análise dos trabalhos
apresentados na ABRI e na ABCP, o que permitirá ampliar o universo dos trabalhos
analisados com dados relativos à produção da academia brasileira em matéria de APE.

3. A consolidação da APE na ABRI (2013-2017)
A presente seção apresenta o mapeamento qualitativo e quantitativo relativo à
Análise de Política Externa (APE) no contexto dos trabalhos apresentados na ABRI. No que
concerne à metodologia adotada para a seleção dos trabalhos, três etapas foram realizadas:
(1) identificação das Áreas Temáticas (ATs) relacionadas à APE nos Encontros da ABRI,
entre 2013 e 2017; (2) organização de uma base de dados com informações sobre os
artigos que foram disponibilizados integralmente no sítio institucional dessa Associação e;
(3) classificação dos artigos de acordo com seu recorte geográfico, temático e metodológico.
Com base nessa metodologia, foram analisados os eventos da ABRI que ocorreram em
2013, 2015 e 2017. Em 2013, a análise centrou-se na Área Temática (AT) “Política Externa”
e, nos anos subsequentes, a AT selecionada foi a de “Análise de Política Externa”, pois, a
partir de 2015, a ABRI criou uma AT voltada para a APE7. Os trabalhos completos presentes
nos Anais da ABRI totalizam 249 artigos, dos quais 107 tratam de temas relacionados à
APE, pois utilizaram variáveis domésticas para compreender a política externa ou, ainda,
discutiram as bases teóricas desse tema. Nesse contexto, a Tabela 4 evidencia a
distribuição anual de trabalhos relacionados à APE que foram apresentados em eventos da
ABRI:
Tabela 4: Distribuição anual de trabalhos relacionados à APE na ABRI
o

o

Ano

Área Temática (AT)

N . Total de
Papers por AT

N . de Papers
de APE por AT

2013
2015
2017

Análise de Política Externa
Política Externa
Política Externa
Total

118
85
22
249

36
49
22
107

% de Papers de
APE nas ATs da
ABRI analisadas
30%
57%
48%
43%

Elaboração: Os Autores.

7

A presente pesquisa não localizou, no site da ABRI, uma descrição sobre as diferenças entre as
áreas temáticas.
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Os dados da Tabela 4 evidenciam que, em termos relativos, é possível observar a
ampliação do número de trabalhos relacionados à APE entre os encontros de 2013 e 2017,
fato que é similar à tendência de aumento das publicações da Scielo nessa temática. Assim,
verifica-se um contexto de crescente diversificação dos estudos desenvolvidos nos cursos
de pós-graduação no Brasil e que foram apresentados na ABRI no sentido de explorar, em
termos analíticos, o papel de variáveis domésticas para a formulação da política externa.
Nesse contexto, a Tabela 5 evidencia a distribuição dos trabalhos de acordo com seus
recortes geográficos:

Tabela 5: Regiões geográficas dos trabalhos de APE na ABRI

8

Regiões

Número de Artigos na ABRI

Brasil
América do Sul
1
Outros recortes
África
Estados Unidos
China
União Europeia
Oriente Médio
N/A
Total

37
17
16
12
11
5
4
3
2
107

Elaboração: Os Autores. Legenda: (1) Outros recortes: inclui recortes variados, como, por exemplo, estudos
sobre a Índia, sobre as relações entre o Brasil e a CPLP e relações entre Brasil e Canadá.

Os dados da Tabela 5 evidenciam que os trabalhos apresentados na ABRI se
concentram, de forma predominante, em análises da PEB (37 artigos, ou 34% dos artigos da
ABRI relacionados à APE) e do entorno regional do Brasil (17 artigos, ou 16% dos artigos da
ABRI relacionados à APE). Esse resultado é compatível com os recortes geográficos mais
utilizados no contexto dos artigos da Scielo, nos quais predominam as análises voltadas à
compreensão do Brasil e de seus vizinhos. Outro destaque importante são os trabalhos
dedicados ao continente africano, haja vista que 12 artigos concentraram suas análises nas
relações entre o Brasil e países africanos ou, ainda, na política externa de países africanos
específicos.
Além disso, as análises centradas na política externa dos Estados Unidos e sobre a
China estão mais presentes no contexto dos trabalhos apresentados na ABRI, pois,
somadas, essas regiões representam 15 artigos em um universo de 107, ou cerca de 14%,
ao passo que, no contexto dos artigos da Scielo, as duas regiões representam 3 artigos em
um grupo de 92, ou cerca de 3%. Dessa forma, a análise combinada dos recortes
geográficos dos artigos da Scielo e dos trabalhos da ABRI demonstra que: (1) tanto a ABRI
quanto os artigos da Scielo indicam a ênfase dos trabalhos de APE no Brasil na PEB e na
8

A tabela contempla artigos apresentados nos anos de 2013, 2015 e 2017.
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América do Sul; (2) se, por um lado, existem poucos artigos da Scielo relacionados à APE
nos casos da China e dos EUA, por outro, essas regiões são exploradas de forma mais
significativa no contexto de apresentações em encontros da ABRI.
No que se refere aos temas tratados pelos artigos relacionados à APE e
apresentados na ABRI, a Tabela 6 apresenta uma lista dos assuntos mais frequentes
nesses artigos, contemplando apenas aqueles que tiveram, no mínimo, três recorrências.
Para elaborar essa classificação, cada artigo foi associado a até quatro temas distintos, de
forma que as quantidades apresentadas na Tabela 6 se referem à frequência de cada tema:
Tabela 6: Temas da APE no Brasil na ABRI (2013-2017)

Tema relacionado à Política Externa














Frequência em Papers
na ABRI (2013-2017)
33
25
14
12

Atores não-governamentais
Outros atores governamentais
Governos subnacionais
Ideias
Ministério das Relações Exteriores
Presidente
Cooperação Sul-Sul
Integração Regional
Poder Legislativo e Relações entre os
Poderes Executivo e Legislativo
Democratização ou Horizontalização da
Política Externa
Partidos políticos e ideologia partidária
Opinião pública
Meio ambiente, Saúde, Diplomacia
Pública, Direitos humanos e Cooperação
em matéria nuclear
Elaboração: Os Autores.

11
10
7
7
6
5
4
3

O primeiro dado que se destaca nos artigos da ABRI é a elevada frequência de
estudos sobre o papel de atores não-governamentais na elaboração da política externa
brasileira, entre os quais: (1) empresas brasileiras, como nos ramos da construção civil,
como a Odebrecht e a Camargo Corrêa; (2) o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI); (3) sindicatos; (4) think tanks e; (5) a
Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Além dos atores não-governamentais, os
atores governamentais - aqui entendidos como o conjunto de ministérios, agências,
departamentos e órgãos governamentais - também foram mencionados 25 vezes no
contexto dos trabalhos apresentados na ABRI. A categoria de atores governamentais não
inclui estudos cujo foco específico seja o MRE, os Poderes Legislativo e Judiciário ou o
Presidente da República, os quais, embora pertençam à estrutura estatal, foram
categorizados em rubricas específicas, de forma a permitir a melhor compreensão sobre os
atores mais estudados. Assim, entre os atores governamentais analisados noos artigos
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apresentados na ABRI, encontram-se, por exemplo, a Agência de Representação Comercial
dos Estados Unidos (Unite States Trade Representative, USTR) e no Brasil, a Escola
Nacional de Administração Pública (ENAP), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
A Tabela 6 evidencia também que, nos trabalhos apresentados na ABRI, houve
ênfase no debate sobre o papel do MRE e do presidente da República para a condução da
política externa (11 artigos). Na categoria temática sobre o papel do presidente, foram
incluídos, também, os trabalhos que discutiram o conceito de diplomacia presidencial, o qual
é descrito por Sérgio Danese não apenas como um instrumento relevante para a promoção
dos interesses nacionais no exterior, mas também como: “(…) um fenômeno político que
obedece também a uma intensa lógica extradiplomática, ligada ao papel e ao projeto político
internos do presidente” (DANESE, 2017, p. 33). Ainda no contexto dos atores estatais, o
Poder Legislativo e as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo constituíram o
objeto de análise em 7 artigos, ao passo que o Poder Judiciário não consta no rol de temas
da Tabela 6, por ter sido problematizado em apenas um dos trabalhos da ABRI.
O terceiro tema mais citado na Tabela 6, por sua vez, foi o papel dos governos
subnacionais em matéria de política externa, como, por exemplo: (1) os governos
subnacionais fronteiriços do

Mercosul;

(2) o papel

das

Mercocidades9 para o

aprofundamento da integração regional do Mercosul; a atuação internacional dos estados
norteamericanos; (3) casos de cidades específicas, como São Paulo e Uberlândia, no Brasil,
e de Toronto, no Canadá. Deve-se ressaltar, também, que, embora esses trabalhos
problematizem, ainda que indiretamente, o tema da democratização e da horizontalização
da política externa, a Tabela 6 evidencia que 7 artigos da ABRI optaram por trabalhar
especificamente esses temas, com vistas a explorar e a discutir seus limites e implicações
práticas.
No que se refere aos demais temas tratados na Tabela 6, verifica-se que: (1) em 5
trabalhos, discute-se o papel do partido ou da ideologia partidária6 na condução da política
externa; (2) em 4 trabalhos, discute-se o papel da opinião pública na formação dessa
política e; (3) em 3 trabalhos, são problematizadas questões de política externa no âmbito
de áreas específicas (issue areas), como meio ambiente, saúde, diplomacia pública, direitos
humanos e cooperação em matéria nuclear. Assim, a análise temática dos trabalhos da
ABRI evidencia os esforços dos estudantes e pesquisadores de RI do Brasil no sentido de
aprofundar o conhecimento sobre o papel dos atores domésticos na formulação da política
externa, utilizando, para tanto, análises sobre temas variados. Dessa forma, verifica-se que,
9

Mercocidades é uma rede de cooperação formada por 341 cidades de Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai, Venezuela, Chile, Bolivia, Equador, Colômbia e Peru, com vistas a avançar o processo de
integração regional do Mercosul (MERCOCIDADES, 2018).

17

assim como no caso dos artigos da Scielo, os trabalhos concentram-se não apenas nos
diferentes atores governamentais que contribuem para a formulação da agenda externa,
mas, também, na atuação internacional de atores não-governamentais, como empresas e
entidades organizadas da sociedade civil. Para viabilizar essas análises, verifica-se que
diferentes técnicas e estratégias metodológicas foram adotadas, conforme evidencia o
Gráfico 3:
Gráfico 3: Métodos e técnicas utilizados em papers sobre APE apresentados na ABRI (2013-2017)
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Elaboração: Os autores.

O Gráfico 3 evidencia que, embora os artigos apresentados na ABRI entre 2013 e
2017 utilizem uma diversidade significativa de métodos e técnicas, a maioria desses artigos
não explicitou os procedimentos ou os instrumentos utilizados para suas pesquisas. De fato,
a explicitação do método ou técnica utilizados para a elaboração de pesquisas não constitui,
necessariamente, pré-requisito para publicação de artigos em periódicos da Scielo,
conforme demonstrou-se no Gráfico 2. Ainda assim, entende-se que a apresentação dos
métodos utilizados nas pesquisas em RI constitui prática importante tanto para estimular o
aprendizado metodológico em RI quanto para aprimorar o campo de estudos da APE no
Brasil.
Assim, com vistas a complementar as análises das seções 1 e 2, inclusive do ponto
de vista metodológico, a terceira seção verifica a natureza dos trabalhos de APE publicados
no contexto da ABCP, entre 2012 e 2016. Nesse contexto, da mesma forma que a
apresentação feita para os artigos da ABRI, são analisados tanto os recortes geográfico e
temático quanto os métodos e técnicas de pesquisa mais recorrentes naquela associação.

4. O fortalecimento da APE na ABCP (2012-2016)
De forma análoga à análise que foi elaborada para a ABRI, a presente seção
apresenta o mapeamento qualitativo e quantitativo referente à Análise de Política Externa
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(APE) no contexto dos trabalhos apresentados na ABCP. A metodologia adotada para a
seleção dos trabalhos em APE seguiu procedimento semelhante ao da seção precedente e
consistiu em três etapas: (1) identificação das Áreas Temáticas (ATs) relacionadas à APE
nos Encontros da ABCP, entre 2012 e 2016; (2) organização de uma base de dados com
informações sobre os artigos que foram disponibilizados integralmente no sítio institucional
da ABCP; (3) classificação dos artigos de acordo com seu recorte geográfico, temático e
metodológico. No caso dos Encontros da ABCP, foram analisados os eventos ocorridos em
2012, 2014 e 2016. Os trabalhos completos presentes nos Anais da ABCP totalizam 90
artigos, dos quais 45 tratam de temas relacionados à APE. A análise centrou-se na AT: (1)
de “Relações Internacionais”10, em 2012; (2) de “Estudos de Política Externa”11 e de “Política
Internacional”12, em 2014 e; (3) de “Política Externa” e de “Política Internacional”, em 2016.
Essas escolhas justificam-se porque, em 2014, a AT de Relações Internacionais deixou de
existir e deu lugar às ATs de “Política Externa” e de “Política Internacional”, e, em 2016, a
AT de “Estudos de Política Externa” passou a ser chamada de “Política Externa”, mas sua
proposta de trabalho não foi modificada (ABCP, 2018a).
Os trabalhos completos presentes nos Anais da ABCP totalizam 90 artigos, dos
quais 45 tratam de temas relacionados à APE, pois utilizaram variáveis domésticas para
compreender a política externa ou, ainda, discutiram as bases teóricas desse tema. Nesse
contexto, a Tabela 7 evidencia a distribuição anual de trabalhos relacionados à APE que
foram apresentados em eventos da ABCP:
Tabela 7: Distribuição de trabalhos relacionados à APE na ABCP (2012-2016)
N . Total de
Papers por AT

N . de Papers de
APE por AT

% de Papers de
APE nas ATs da
ABCP analisadas

Relações Internacionais

24

8

33%

2014

Estudos de Política Externa
Política Internacional

19
18

15
5

54%

2016

Política Externa
Política Internacional

17
12

11
6

58%

o

Ano

Área Temática (AT)

2012

Total

o

90
45
Elaboração: Os Autores.

50%

10

A descrição sobre a AT de Relações Internacionais não foi localizada no site da ABCP.
Segundo o site da ABCP (ABCP, 2018a), a AT de Política Externa recebe trabalhos sobre variados
temas relacionados à política externa de governos específicos. Nesse sentido, destaca-se que a
utilização do “instrumental teórico-conceitual da subdisciplina Análise de Política Externa é bemvinda, mas não indispensável” (idem).
12
A AT de Política Internacional foi criada com o propósito de receber trabalhos sobre Organizações
internacionais e Integração Regional, Conflitos e segurança internacionais e Atores transnacionais e
temas globais (ABCP, 2018b).
11
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Os dados da Tabela 7 evidenciam que, de forma similar aos encontros da ABRI, é
possível observar, na ABCP, a ampliação relativa do número de trabalhos relacionados à
APE, entre 2012 e 2016. Nesse contexto, a Tabela 8 evidencia a distribuição dos trabalhos
de acordo com seus recortes geográficos:
Tabela 8: Regiões geográficas dos trabalhos de APE na ABCP
Regiões

Número de Artigos na ABCP

Brasil
América do Sul
União Europeia
EUA
1
Outros recortes
África
Total

19
11
5
5
3
2
45

Elaboração: Os Autores. Legenda: (1) Outros recortes: um estudo sobre Brasil e Índia, um estudo
sobre cooperação trilateral entre Brasil, Reino Unido e Moçambique e um estudo sobre o Oriente Médio.

A distribuição de artigos da ABCP por região geográfica evidencia a superioridade
numérica de trabalhos dedicados a analisar: (1) a política externa brasileira (19 artigos, ou
42% dos artigos da ABCP em APE) e; (2) o entorno regional do Brasil, incluindo, nesse
contexto, trabalhos sobre a PEB para países vizinhos (11 artigos, 24% dos artigos da ABCP
em APE). Assim, em termos comparativos, houve mais trabalhos de APE dedicados ao
Brasil e a seus vizinhos na ABCP do que na ABRI, a qual teve, respectivamente, 34% de
seus artigos de APE sobre a PEB e 16% de seus artigos relativos ao entorno regional do
Brasil. Além disso, observa-se que: (1) tanto a ABRI quanto a ABCP possuem uma
proporção semelhante de trabalhos de APE dedicados aos Estados Unidos (10% dos artigos
da ABRI em APE e 11% dos artigos da ABCP em APE); (2) não foram identificados artigos
da ABCP em matéria de APE que estivessem relacionados à China; (3) os trabalhos de APE
no contexto da África receberam, no período analisado, maior destaque na ABRI do que na
ABCP (11% dos artigos da ABRI em APE contra 4% dos artigos da ABCP em APE) e; (4) os
trabalhos sobre a União Europeia apareceram em maior proporção na ABCP do que na
ABRI (4% dos artigos da ABRI em APE e 11% dos artigos da ABCP em APE). Assim, no
período analisado, verifica-se que os trabalhos da ABCP tratam, de forma predominante, do
Brasil, da América do Sul, dos Estados Unidos e da União Europeia, sendo que as duas
últimas envolvem potências tradicionais (países não-emergentes). No caso da ABRI,
embora os estudos sobre a APE no contexto do Brasil e da América do Sul sejam, também,
expressivos, observa-se que, na comparação com a ABCP, há maior diversidade de
análises voltadas a recortes geográficos de países emergentes, como a China e aqueles
localizados na África.
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No que se refere ao recorte temático, a Tabela 9 apresenta o rol dos assuntos mais
recorrentes no contexto dos trabalhos apresentados na ABCP, contemplando apenas
aqueles que foram identificados, no mínimo, em três artigos distintos. Da mesma forma que
no caso da ABRI, cada artigo foi associado a até quatro temas diferentes:
Tabela 9: Temas da APE no Brasil na ABCP (2012-2016)
Tema relacionado à Política Externa



Atores não-governamentais
Direitos Humanos





Outros atores governamentais
Presidente
Poder Legislativo e Relações
Executivo-Legislativo
Governos subnacionais
Democratização ou Horizontalização
da Política Externa
Partidos políticos e ideologia
partidária
Opinião Pública








Frequência em Papers
na ABCP (2012-2016)
15

Ideias
Regimes democráticos
Elaboração: Os Autores.

7
5

4

3
2

Na Tabela 9 sobre os artigos da ABCP, três tendências podem ser destacadas: (1) o
predomínio de estudos sobre o papel de atores não-governamentais em matéria de política
externa; (2) a ênfase nos direitos humanos como issue area; (3) a maior ênfase de trabalhos
na ABCP, quando comparada à ABRI,em temas como a horizontalização e a
democratização da política externa e o papel dos partidos e da ideologia partidária nessa
seara. Por fim, vale destacar que foi identificado apenas um trabalho apresentado na ABRI
relacionado à temática de Análise de Política Externa e Gênero, ao passo que não foram
identificados artigos da ABCP nessa temática. Assim, observa-se que o campo de estudos
da APE apresenta potencial de expansão no contexto da ABCP, haja vista que, por
exemplo, existem diversas possibilidades de temas que foram explorados de maneira
significativa no contexto da ABRI e ainda não o foram no contexto dos encontros daquela
associação, como, por exemplo, a APE no âmbito da cooperação Sul-Sul, da integração
regional, do meio ambiente, da saúde e de gênero. Por fim, o Gráfico 4 apresenta a
distribuição dos métodos e das técnicas mais frequentes no conjunto dos trabalhos
apresentados na ABCP:
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Gráfico 4: Métodos e Técnicas de Pesquisa de papers de APE na ABCP (2012-2016)
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Elaboração: Os Autores.

O Gráfico 4 evidencia que assim como no caso da ABRI, a maioria dos trabalhos da
ABCP: (1) não indicou, de forma clara, os métodos ou técnicas utilizados para a elaboração
de suas análises e; (2) utiliza o método de análise de documentos como uma de suas
estratégias principais para viabilizar a APE. Além disso, na comparação com a ABRI,
observa-se que os trabalhos apresentados na ABCP utilizam, de forma mais expressiva,
instrumentos como entrevistas e surveys, os quais possibilitam verificar, na prática, temas
como o papel da opinião pública e das ideologias partidárias na formulação da política
externa.
Dessa forma, a análise dos trabalhos da ABCP indica a tendência de ampliação do
campo da APE no Brasil, por meio do aumento de análises do papel de atores nãogovernamentais nesse contexto. Assim, embora a maioria dos artigos da ABCP não explicite
a metodologia adotada, verifica-se que há uma diversidade de artigos explorando distintas
opções metodológicas como forma de buscar o aprofundamento das dinâmicas domésticas
em matéria de política externa.

5. Conclusão
A presente análise utilizou três contextos distintos para analisar a produção da
academia brasileira em matéria de Análise de Política Externa, quais sejam, os artigos
publicados na Scielo, entre 1998 e 2017, os encontros da ABRI, de 2013 a 2017, e os
encontros da ABCP, de 2012 a 2016. No que concerne aos resultados da análise da base
de dados da Scielo, foram identificados alguns dos principais temas explorados pelos
pesquisadores com publicações no Brasil relacionadas à APE. Com relação ao recorte
geográfico, observou-se que a maior parte dos estudos sobre a APE presentes no indexador
da Scielo tratam do contexto nacional, embora existam publicações que utilizem a APE
como instrumento para analisar a relação entre variáveis domésticas e externas de outros
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países, como Estados Unidos, Chile, Argentina e Venezuela. No que se refere às temáticas
presentes nos artigos da Scielo sobre APE, foram identificados trabalhos sobre: (1) a
atuação de diferentes atores domésticos na política externa, como o Ministério das Relações
Exteriores e outros ministérios, o Congresso Nacional e a sociedade civil; (2) o papel das
ideias na conformação da política externa; (3) a relação entre a opinião pública e a política
externa; e (4) a APE para temas específicos da política externa (issue areas) como, por
exemplo, no tocante à cooperação nuclear, de política externa em matéria ambiental e em
questões de comércio internacional. Constatou-se, ainda, que os debates sobre a
horizontalização da política externa e, também, sobre a qualidade democrática dessa
política ganharam protagonismo na agenda nacional de pesquisa sobre a APE, sobretudo
no quinquênio de 2013 a 2017. Assim, ao longo do período analisado, as pesquisas sobre a
APE ampliaram o rol de atores e temas analisados, passando a contemplar não apenas a
análise do insulamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores (CHEIBUB, 1985),
mas, também, uma ampla combinação de atores domésticos e suas interconexões para a
produção de políticas em temas específicos.
No contexto da ABRI, verificou-se que a maioria dos trabalhos sobre APE
problematizaram a política externa brasileira, tanto com relação a outros países, como a
Argentina e o Uruguai, quanto relativamente a blocos, como o Mercosul e a União Europeia.
Além disso, verificou-se que três temas dividiram as preferências dos apresentadores de
trabalho da ABRI em matéria de política externa: (1) a atuação de atores nãogovernamentais, como movimentos sociais e empresas, na Política Externa; (2) o papel de
atores governamentais, como ministérios e agências estatais, nessa política; e (3) a atuação
internacional de governos subnacionais, como cidades e Estados. Assim, o conjunto de
trabalhos da ABRI permite visualizar os principais campos de atenção da academia
brasileira no que concerne à APE, o que pode constituir um ponto de partida relevante para
o desenho de agendas futuras de pesquisa.
No que concerne aos trabalhos presentes nos Anais da ABCP, por sua vez,
constatou-se uma concentração de estudos sobre o Brasil e seu entorno regional e,
também, sobre potências tradicionais, como os Estados Unidos e os países da União
Europeia. No caso da ABCP, observou-se que, assim como no contexto da ABRI, os atores
não-governamentais são objeto da maior parte dos trabalhos sobre APE. Além disso, os
trabalhos da ABCP apresentam maior ênfase do que os da ABRI no que concerne a temas
da arena eleitoral, como o papel dos partidos e da ideologia partidária para a política
externa. Assim, a presente pesquisa evidencia, por meio de dados quantitativos, o
argumento de Mónica Salomon e de Letícia Pinheiro (2013, p. 42), segundo as quais a área
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de APE passa por um momento de consolidação no Brasil, e o uso de suas ferramentas
teóricas e conceituais vem sendo intensificado no país.
Por fim, vale destacar que, ainda que a definição sobre se um artigo é ou não
relacionado à APE possa ser questionada, esse fato também dialoga com as fronteiras cada
vez mais tênues entre o doméstico e o internacional. Está claro, no entanto, que as
Relações Internacionais no Brasil passam por processo de mudança, no qual há um
progressivo interesse em explorar o papel de atores não-governamentais e da temática da
democratização da política externa brasileira. Assim, ao enfatizar a agenda da
democratização da PEB, a academia brasileira contribui para ampliar as vozes que exigem a
consolidação da política externa como um espaço plural, como é o caso da intersecção
entre APE e a temática de gênero.
Desssa forma, do ponto de vista qualitativo, a pesquisa corrobora a análise de Faria
(2012, p. 313), segundo a qual a APE apresenta um caráter notoriamente transversal e
interdisciplinar. De fato, os artigos analisados contemplam, ainda que em diferentes graus,
variáveis domésticas em suas análises, seja ao mencionarem o papel significativo de um
determinado presidente para temas internacionais, seja ao argumentarem pela necessidade
de um aumento da participação da sociedade civil em temas de política externa.
A despeito desse fato, não obstante a APE no Brasil busque superar a imagem da
“caixa-preta” do Estado, avaliando, para tanto, o papel de variáveis domésticas na política
externa, restam, ainda, inúmeras agendas de pesquisa a serem exploradas. Nesse sentido,
conquanto diversos artigos explorem as políticas externas de atores governamentais e nãogovernamentais, ainda há poucos estudos no Brasil que aprofundem a investigação sobre
as interações entre esses atores e a formulação da política externa brasileira. Além disso,
embora a pesquisa tenha constatado uma ampliação dos estudos sobre a horizontalização
da política externa, ao longo do período analisado, a intensificação dos esforços acadêmicos
sobre essa temática permitirá seu amadurecimento teórico e metodológico.
Assim, com base em um número expressivo de trabalhos científicos sobre a APE, o
artigo demonstra que essa temática vem ganhando espaços significativos no debate
acadêmico brasileiro. Dessa forma, um aprofundamento sobre as agendas de pesquisa
sobre a APE oferece a possibilidade de avançar o conhecimento sobre essa subárea e, ao
mesmo tempo, de compreender o contexto mais amplo da evolução das Relações
Internacionais no Brasil. É precisamente nesse debate que se insere o presente artigo.
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