
 

PROGRAMA CAPES PRINT-UERJ 

TEMA 4 -  Teoria Política, História e Redes de Poder 

 

Contribuindo significativamente para o destaque da Uerj na área de Ciências Humanas e 
Sociais,  o PPG em Ciência Política, localizado no IESP. Trata-se de um PPG consolidado 
nessa área, com redes internacionais bem estabelecidas e destaque na publicação 
internacional. Para o desenvolvimento deste tema, a ele se associam os PPGs de História 
(PPG nível 5 de larga tradição na área) e o PPG História Social (PPG nível 4, com 
possibilidades de melhoria de sua avaliação).  

 

Os cruzamentos entre história e política são destacados neste tema, aprofundando questões 
de forte impacto social relativas à imigração, emigração e migração, na história e na 
atualidade, à problemática da política, da democracia e do poder, e às questões de memória e 
identidade.  

 

Na medida em que é crescente o entendimento nas CHS de que os processos sociais são 
decorrentes de dinâmica política e    de poder não redutível às decisões técnicas e 
instrumentais, o aprofundamento teórico na teoria política mostra-se fundamental para tentar 
dar conta de muitos dos desafios das sociedades atuais.  

 

Tais  desafios, por sua vez, são mais facilmente superáveis se o debate internacional, 
rompendo  com  barreiras disciplinares e fronteiras culturais Norte-Sul, se faz. 
  



 

PROJETO VINCULADO 

 

Política Externa, Regionalismo e Cooperação Internacional 

 

As transformações do sistema internacional desde o final da década de 80 vêm alterando 
significativamente a posição dos países no sist internacional, em especial no caso das assim 
chamadas potencias regionais.  

Diante desta ordem global em transformação, são grandes as oportunidades, mas também 
graves os desafios internacionais para gestação e consolidação de um projeto de 
desenvolvimento, combinando crescimento econômico, inclusão social, redução das 
desigualdades e promoção da democracia.  

Nestas macro questões, o projeto busca ampliar e consolidar a cooperação acadêmica 
internacional já estabelecida com parceiros de distintas universidades, formando uma rede de 
pesquisa em torno de 3 dimensões da inserção internacional do Brasil e em perspectiva 
comparada com outras potências regionais: política externa, processos de regionalismo e a 
cooperação internacional.  

O Programa de Ciência Política conta com docentes-pesquisadores atuantes no campo das 
relações internacionais e da análise de política externa reconhecidos nacional e 
internacionalmente como especialistas de excelência. A política externa vincula necessidades 
e demandas internas às oportunidades e desafios externos. É preciso avaliar as capacidades 
diplomáticas do país para projeção de interesses políticos e econômicos, as instituições 
domésticas envolvidas, e as coalizões de apoio e  veto na sociedade. Tal investigação 
demanda um foco comparativo com outros países emergentes que também experimentam 
novos desafios e alavancagens em suas respectivas políticas externas.  

Na  temática do regionalismo, os desafios são ainda maiores em vista dos interesses 
ponderáveis dos países  na região, seu peso específico em função do diferencial de 
capacidades econômicas e militares vis-à-vis seus vizinhos,etc.  

A dimensão comparativa se impõe uma vez que não é homogênea a inserção regional dos 
países emergentes. Finalmente, a cooperação internacional para o desenvolvimento, sobretudo 
na sua vertente sul-sul, é ferramenta importante das relações internacionais de potências 
emergentes.  

A  fim de contemplar o objetivos de pesquisa, é fundamental a ampliação de nossas parcerias 
internacionais. 

 

Parcerias com: África do Sul, França, EUA, Argentina, México, UK e Alemanha, por meio 
das seguintes universidades: STELLENBOSCH UNIV, UNIV OF PRETORIA, SCIENCES 
PO PARIS, SCIENCES     PO BORDEAUX, UC – BERKELEY, NAVAL WAR COLLEGE, 
RUTGERS UNIV, UNIV NACIONAL DE QUILMES, EL COLEGIO DE MÉXICO, 
CAMBRIDGE UNIV, UNIV OF CALIFORNIA E GIGA. 


