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POTÊNCIAS EMERGENTES E GOVERNANÇA 
GLOBAL 

 
As atuais instituições de governança global precisam ser analisadas tendo como pano de fundo 
duas grandes tendências. Países emergentes como a China, a Índia e o Brasil modificam a 
distribuição global do poder, o que coloca em questão a legitimidade e a efetividade dos regimes 
existentes. Ao mesmo tempo, encaramos desafios econômicos, tecnológicos e ambientais globais 
em acelerado ritmo de mudança, e o mundo deve enfrentar a tarefa de criar novas estruturas e 
sistemas de governança. O aquecimento global e o terrorismo internacional são exemplos de 
ameaças que não podem ser solucionadas por um pequeno grupo de potências estabelecidas. 
Ambas as tendências exigem uma reavaliação de velhos paradigmas e mecanismos de inovação. 
Este curso tem como objetivo apresentar aos alunos um leque de temas que ampliarão os 
horizontes para o debate a formação de uma nova concepção de governança global, enquanto ela 
vem à tona, e sobre como poderia ser um futuro alternativo de “governança global”. 
 
Contudo, para compreender a complexidade dos desafios atuais e o impacto das potências 
emergentes na ordem internacional e na governança global, necessitamos, primeiramente, 
entender as próprias estruturas da governança global atual – qual é o papel delas, como elas 
funcionam e quais são os desafios que elas enfrentam? Também precisamos compreender por que 
os desafios de hoje são diferentes. Finalmente, precisamos estudar a posição das potências 
emergentes em relação à democratização da governança global. 
 
Este curso está dividido em quatro partes. Na primeira (aulas 1 e 2), analisaremos os conceitos 
teóricos e a história da governança global. Por que os Estados escolhem participar de instituições 
internacionais? Quais problemas deveriam ser solucionados pelo Estado- Nação, quais exigem 
cooperação internacional? Instituições globais precisam ser democráticas para ser legítimas? 
Quais são as lições de experiências do passado com governança global, como a Liga das Nações? 
Também examinaremos uma série de instituições e regimes que têm como objetivo resolver 
problemas específicos. Eles efetivamente alcançaram esse objetivo no passado? Se não, eles 
podem ser reconfigurados? 
 
Na segunda parte (aulas 3 a 5), analisaremos várias ameaças que apresentam desafios 
significativos para as estruturas atuais. Os regimes existentes estão preparados para enfrentar 
efetivamente as mudanças climáticas, ou precisamos de uma nova forma de cooperação 
internacional? Na terceira parte (aulas 6 a 12), estudaremos o papel das potências emergentes na 
governança global e seus esforços para redesenhar as estruturas atuais. Como os países na 
periferia da distribuição global de poder – países que buscam alterar sua posição no presente 
contexto de internacionalização da autoridade – comportamse, reagem e constroem um discurso? 
Na quarta e última parte (aula 13), avaliaremos diferentes cenários sobre como as estruturas 
globais podem evoluir no futuro. 
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Exigências e avaliação 
 
Além da freqüência regular, é crucial fazer a leitura (ver “Leitura obrigatória”) antes das aulas e 
estar preparado para indagações orais. A participação em sala de aula (baseada no completo 
domínio das leituras indicadas) representa 25% da nota final. Recomenda-se a postagem de 
comentários de um parágrafo (questões, observações, opiniões) no quadro de mensagens online 

sobre a leitura indicada, até o início da aula, pois ela conta como participação. Durante o semestre, 
o aluno deve preparar um artigo de opinião de 700 palavras sobre um evento atual relacionado a 
governança global (10% da nota), que pode ser enviado a um jornal para publicação. Além disso, 
os alunos escreverão três policy memo outlines de uma pagina (20%), um policy memo de 3 
paginas (20% da nota) e apresentarão um policy briefing (25% da nota). Não haverá prova final. 
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Parte I: Introdução: Governança Global e Instituições Globais 
 
1ª aula (4 de março): O Que é Governança Global? Conceitos Teóricos (4 de março)  
 
2ª aula (11 de março): Instituições e Regimes Globais: Nações Unidas, Bretton Woods, OIT e 
G20: “Os ocidentais” contra “os demais”? 
 
Parte II: Desafios Globais 
 
3ª aula (18 de março): Governança Global e a Questão do Aquecimento Global 
 
4ª aula (25 de março): Governança Global, Terrorismo Internacional e Estados Fracassados 
 
5ª aula (8 de abril): Governança Global e Finanças Globais 
 
Parte III: Potências Emergentes e Governança Global 
 
6ª aula (15 de abril): A Política Externa da Índia no Contexto da Governança Global I 
 
7ª aula (22 de abril): A Política Externa da Índia no Contexto da Governança Global II: A Política 
Regional Indiana 
 
8ª aula (29 de abril): A Política Externa da China no Contexto da Governança Global I 
 
9ª aula (6 de maio): A Política Externa da China no Contexto da Governança Global II: A China 
na África: o “Consenso de Pequim”? 
 
10ª aula (13 de maio): A Política Externa do Brasil no Contexto da Governança Global 
 
11ª aula (20 de maio): A Política Externa da Rússia no Contexto da Governança Global 
 
12ª aula (27 de maio): A Política Externa de Outras Potências Emergentes no Contexto da 
Governança Global 
 
Parte IV: Conclusão 
 
13ª aula (10 de junho): O Futuro da Governança Global 
 
Parte V: Seminários 
 
14ª aula (17 de junho): Seminário I 
 
15ª aula (24 de junho): Seminário II 
 
16ª aula (1 de julho): Não haverá aula  
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Aula 1: O Que é Governança Global? Conceitos Teóricos 
 
Governança global é conceito usado com freqüência, mas pouco compreendido. O que realmente 
queremos dizer com governança global? A ordem global exige instituições de governança global, 
e quais são os desafios-chave que essas instituições enfrentam? Geralmente, aceitamos a 
necessidade de instituições globais, mas há também uma insatisfação generalizada com o 
desempenho delas. 
 
Quais são as origens da governança global, e quais são as lições das instituições no século 20? Por 
que tantas instituições sofrem um “déficit democrático”, e de que maneira isso limita a 
legitimidade delas? Quais são os meios para tornar essas instituições mais efetivas? Em quais 
áreas os Estados-Nações solucionam efetivamente os problemas, e em quais áreas necessitamos 
de instituições internacionais? E qual papel desempenham a sociedade civil, as ONGs e as 
empresas internacionais nesse contexto? 
 
 
Leitura obrigatória: (37 páginas) 
 
Robert O. Keohane, Joseph Nye, Jr. “Introduction,” in Donahue & Nye, Governance in a 

Globalizing World, 2000, p. 10-27 (18 páginas) 
 
John Bolton. “Should We Take Global Governance Seriously?” Chicago Journal of 

International Law, 2000 (11 páginas) 
 
Thomas Weiss. “What Happened to the idea of World Government?” Presidential Address, 
50th Convention of the International Studies Association, New York, NY, February 16, 
2009, (8 páginas) 
 
Leitura opcional: (65 páginas) 
 
Manuel Castells. “Global Politics and Global Governance” Political Science and Politics, 
2005 (7 páginas) 
 
John J. Mearsheimer. “The False Promise of International Institutions” International 

Security, 1995 (44 páginas) 
 
Michael W. Doyle. “A More Perfect Union? The Liberal Peace and the Challenges of 
Globalization” Review of International Studies, 2000 (14 páginas) 
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Aula 2: Instituições e Regimes Globais: G20, ONU, Bretton 
Woods, etc.: “Os ocidentais” contra “os demais”? 
 
Esta aula tem início com uma revisão introdutória de concepções concorrentes de governança 
global, o papel de instituições internacionais informais com o sistema G8/G20 e a interação e o 
contraste deles com as organizações multilaterais legalizadas formais, agora centralizadas na 
ONU. Uma instituição consultiva como o G20 é o modelo mais adequado para o século 21 e um 
sistema financeiro globalizado? 
 
As Nações Unidas foram criadas após a Segunda Guerra Mundial para servir como estrutura à 
governança global. Sua missão de prevenir a guerra permanece, enquanto a natureza das ameaças 
à ordem internacional alterou-se significativamente nos últimos 50 anos. As Nações Unidas 
teriam falhado? Elas ainda cumprem seu propósito? Quais são os principais desafios da ONU 
atualmente e de que forma ela teria de mudar para lidar com eles? Se a ONU fosse criada hoje, 
como ela diferiria da organização que conhecemos? 
 
O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são duas organizações multilaterais 
importantes, as quais dão forma à governança global atualmente. O papel do FMI de credor 
“como último recurso” confere-lhe substanciais direitos de controle sobre políticas econômicas 
em países devedores. Se a importância do FMI havia sido questionada antes da crise, ele emergiu 
fortalecido quando o capital privado secou, e os Estados tornaram-se mais dependentes dele. 
Potências emergentes como o Brasil anunciaram que se tornariam credoras, um passo histórico no 
processo de democratização da governança global. Até que ponto as limitações dessas instituições 
são um reflexo do “déficit democrático” na maneira como funcionam? Eles poderiam ser 
redesenhados? O que se pode dizer das várias propostas de reforma? Suas missões deveriam ser 
redefinidas, expandindo o papel delas em algumas áreas, reduzindo-o em outras? 
 
Esta aula também oferece a oportunidade de observar o GATT, a Organização Mundial do 
Comércio, seus vários acordos constituintes, e perspectivas de evolução. A judicialização da 
OMC de estabelecimento de disputa contribui para a crescente autonomia da organização assim 
como de sua influência. Mas por que realmente precisamos da OMC? E qual é a filosofia 
subjacente dessa organização? Como funciona o processo de resolução de conflito da OMC? A 
OMC é mais democrática que as outras instituições e poderia servir de modelo para processos 
internacionais de tomada de decisão? 
 
O papel do Ocidente é crucial nesse contexto. Virtualmente, todas as tentativas de estabelecer 
instituições internacionais partem do Ocidente. O sistema internacional hoje ainda está dominado 
pelo Ocidente, e os países em desenvolvimento acusam as potências ocidentais de usar as 
instituições globais para defender os interesses delas. Essas acusações se justificam? O que é 
exatamente o Ocidente, e qual papel ele desempenhou na criação das atuais instituições globais? 
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Leitura obrigatória: (68 páginas) 
 
Jose Alvarez. “International Organizations: Then and Now” American Journal of 

International Law, 2006 (24 páginas) 
 
Kishore Mahbubhani. “The Case Against the West” Foreign Affairs, 2008 (8 páginas) 
 
Huntington, Samuel. “Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, 1993 (28 páginas) 
 
“Who runs the world?” The Economist, July 3, 2008 (8 páginas) 
 
Leitura opcional: (18 páginas) 
 
Fareed Zakaria. “Culture is destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew” Foreign Affairs, 
1994 (18 páginas). 
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Aula 3: Governança e a Questão do Aquecimento Global 
 
O aquecimento global é um dos desafios mais excepcionais que enfrentamos no século 21. É uma 
questão particularmente interessante, uma vez que ela exige, mais do que qualquer outro problema 
que encaramos, uma solução global. Nenhum Estado-Nação pode efetivamente proteger-se contra 
os efeitos negativos do aquecimento global sem a colaboração dos outros Estados. Até agora, as 
instituições de governança global não têm sido capazes de reagir adequadamente ao problema. 
Uma das principais dificuldades na Cúpula do Clima era entrar em acordo quanto às reduções de 
emissão de carbono. Os países em desenvolvimento insistem que o mundo rico deve reduzir suas 
emissões primeiro, e em maior grau, uma vez que possuem “responsabilidade histórica” pelo dano 
causado – ao poluir a atmosfera durante décadas enquanto se industrializavam. Os países ricos 
replicam que, para encontrar uma solução sustentável, todos devem reduzir as emissões, 
particularmente potências emergentes e futuros poluidores como China e Índia. Uma solução na 
próxima cúpula parece improvável. Podemos lançar mão de nossas atuais estruturas internacionais 
para efetivamente lidar com as mudanças climáticas ou precisamos de novos mecanismos? 
 
Leitura obrigatória: (35 páginas) 
 
Joseph E. Aldy, Robert Stavins. “Climate Policy Architectures for the Post-Kyoto World” 
Environment, 2008 (10 páginas) 
 
Ruth Greenspan Bell. “What to Do About Climate Change”, Foreign Affairs, 2006 (6 
páginas) 
 
Thirteenth Session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on 
Climate Change and Third Session of the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 
December 3-15, 2007 Bali, Indonesia (7 páginas) 
 
Michael Levi. “Copenhagen’s Inconvenient Truth” Foreign Affairs, 2009 (11 páginas) 
 
“Bangkok Blues”, The Economist, October 15, 2009 (1 página) 
 
Leitura opcional: (41 páginas) 
 
Stern Review on the Economics of Climate Change, “What is the Economics of Climate 
Change?” Summary of Conclusions, 31 January 2006 (4 páginas) 
 
Jan van der Goltz. “High Stakes in a Complex Game: A Snapshot of the Climate Change 
Negotiating Positions of Major Developing Country Emitters” Center for Global 
Development, Working Paper 177, 2009 (37 páginas) 
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Aula 4: Governança Global, Terrorismo Internacional e Estados 
Falidos 
 
Desde a Paz de Westphalia em 1648, a ordem internacional é construída em torno do Estado-
Nação. Essa ordem está baseada na suposição de que os Estados são capazes e interessados em 
manter a ordem interna. No entanto, o fenômeno dos “Estados falidos” coloca essa regra em 
questão. Não está completamente claro se os Estados falham com mais freqüência hoje do que no 
passado. Contudo, devido a melhor tecnologia de informação, isso é trazido a nossa atenção muito 
mais rapidamente e, por causa da globalização, é maior a probabilidade de que eles nos afetem 
mais hoje em dia. Estados falidos podem ser chamados “portos seguros” para terroristas, como 
visto no Afeganistão antes de 11 de setembro de 2001. O perigo que emana desses Estados é, 
portanto, ainda maior, assim como o incentivo para intervir. Quando os Estados fracassam, seu 
povo não goza do bem público mais elementar: a segurança. Isso geralmente tem impacto 
negativo nos direitos humanos e na liberdade social e econômica. Qual é o papel das instituições 
de governança global quando os Estados fracassam? Temos a responsabilidade de proteger ou a 
obrigação de respeitar a soberania do Estado? Qual é a diferença de opinião entre as potências 
estabelecidas e as emergentes a esse respeito? 
 
Leitura obrigatória: (56 páginas) 
 
Kofi Annan. “Two Concepts of Sovereignty” The Economist, 1999 (2 páginas) 
 
Samantha Powers. “Bystanders to Genocide”, The Atlantic, 2001 (30 páginas) 
 
Tonya Langford. “When things fall apart: State Failure and the Politics of Intervention”, 
International Studies Review, 1999 (21 páginas) 
 
Ruth Wedgwood. Response to “Trouble in Timor”, Foreign Affairs, 2000 (3 páginas) 
 
Leitura opcional: (57 páginas) 
 
Barnett Rubin. “Saving Afghanistan”, Foreign Affairs, 2007 (13 páginas) 
 
Roland Paris. “Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism,” International 

Security, 1997 (36 páginas) 
 
“Fixing a broken world” The Economist, January 29, 2009 (5 páginas) 
 
“The UN and humanitarian intervention: To protect sovereignty, or to protect lives?” The 

Economist, May 15, 2008 (3 páginas) 
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Aula 5: Governança Financeira Global 
 
A recente crise financeira internacional demonstrou que as instituições financeiras internacionais 
ainda não são capazes de regular suficientemente os mercados, e parece haver consenso quanto à 
necessidade de reformas substanciais na arquitetura financeira mundial. Quais interesses e fatores 
tem retardado o processo de reforma e quais instituições estão mais preparadas para regular e 
controlar as finanças internacionais no futuro? Potências emergentes como a Índia e a China 
desempenham um papel especial nesse processo por terem demonstrado, pela primeira vez na 
história, que podem continuar a crescer mesmo quando os Estados Unidos e a Europa estão em 
recessão. Qual papel esses mercados emergentes desempenham na nova arquitetura financeira 
global e como ele alterará a natureza do sistema? 
 
O sistema G20 está emergindo como centro de liderança efetivo da governança financeira global 
no século 21? Ele aspira a isso em concorrência com concentrações hegemônicas de poder estatal, 
países e grupos emergentes não-membros, instituições internacionais formais de caráter 
multilateral e regional, mercados globalizados, outros processos e redes do setor privado, 
sociedade civil e indivíduos e celebridades empoderados. Quais são as vantagens e desvantagens 
dele? Qual será o papel do FMI nesse contexto? 
 
Leitura obrigatória: (28 páginas) 
 
Mark Besson and Stephen Bell. “The G-20 and International Economic Governance: 
Hegemony, Collectivism, or Both?” Global Governance, 2009 (12 páginas) 
 
Harold James, “Fixing Global Finance: Who broke global finance, and who should pay for 
it?” Foreign Affairs, 2009 (6 páginas) 
 
“Cosmetic surgery? The face of global economic governance is changing” The Economist, 

October 9, 2009 (2 páginas) 
 
“The G20 Summit: Regaining their balance”, The Economist, September 26, 2009 (2 
páginas) 
 
“Not just straw men” The Economist, June 18, 2009 (6 páginas) 
 
Leitura opcional: (30 páginas) 
 
International Monetary Fund, Annual Report 2009, Part I: The Global Economy (6 páginas) 
 
International Monetary Fund, Annual Report, Part III: Restoring Financial Stability (24 
páginas) 
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Aula 6: A Política Externa da Índia no Contexto da Governança 
Global 
 
A Índia é um das potências emergentes menos compreendidas. Mesmo dentro dela, formuladores 
de política não entram em acordo sobre o futuro do país. A Índia ainda entende parcialmente sua 
política externa através do prisma das relações Norte-Sul, posicionando-se como país em 
desenvolvimento. Ela apoiou concepções de ordem internacional que desafiavam aquelas do 
Ocidente liberal – como o revisionismo do terceiro mundismo depois de 1948. A Índia se opôs 
aos Estados Unidos na Assembléia Geral da ONU com mais freqüência do que Cuba. 
 
Por outro lado, a Índia também apoiou os Estados Unidos em algumas ocasiões. Além disso, a 
Índia é uma democracia e não está ideologicamente predisposta contra as instituições do tipo 
ocidental. A linguagem de terceiro mundismo da Índia e de solidariedade ao Sul é simplesmente 
um remanescente retórico do passado, estratégia movida por interesses ou reflexo de um conjunto 
mais profundo de crenças? Se for o último, “o que acontece se a ‘identidade de país em 
desenvolvimento’ entrar em conflito com a aspirante ‘identidade de grande potência’”? Qual é a 
visão da Índia sobre governança global no século 21? 
 
Leitura obrigatória: (52 páginas) 
 
Luce, Edward. “One Country, Two Planets” The New Statesman, January 30, 2006 (4 páginas) 
 
John D. Corciari, “What kind of power will India be? Indo-U.S.alignment and India’s Broader 
Foreign Policy Orientation” Panel on “Rising Powers”, ISA New York, 2009 (28 páginas) 
 
Amrita Narlikar. “Peculiar chauvinism or strategic calculation? Explaining the negotiating 
strategy of a rising India” International Affairs, 2006 (18 páginas) 
 
“When trade winds smell sweet”, The Economist, April 10, 2008 (2 páginas) 
 
Leitura opcional: (19 páginas) 
 
Dinshaw Mistry. “A Theoretical and Empirical Assessment of India as an Emerging World 
Power” India Review, 2004 (19 páginas) 
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Aula 7: A Política Externa da Índia no Contexto da Governança 
Global II 
 
Após estudar a política externa da Índia, analisaremos agora casos específicos da política regional 
da Índia. Compreender as limitações regionais da Índia é crucial, uma vez que elas ainda 
dominam o discurso da política externa indiana. Nenhum dos sete vizinhos da Índia é uma 
democracia estável. Sri Lanka, Nepal, Paquistão, Mianmar e Bangladesh enfrentam freqüentes 
crises políticas, as quais provocam, amiúde, fluxo de refugiados para a Índia. A Índia tem 
conflitos de fronteira com a China e o Paquistão, e seus paradigmas de política externa ainda são 
fortemente influenciados pela possibilidade de uma guerra contra seus dois maiores vizinhos. Isso 
apresenta desafios muito diferentes daqueles de outras potências emergentes, como o Brasil. A 
Índia enfrenta também insurgências maoístas ao Norte, que já duram décadas. Essas rebeliões 
restringem significativamente a capacidade indiana de criticar outros governos, como o Sudão ou 
a China, por violações de direitos humanos. Freqüentemente criticada por suas relações amigáveis 
com Mianmar, a Índia é, com freqüência, desprezada pelos analistas em relação a seu papel 
crucial na reconstrução do Afeganistão e suas implicações para a estabilidade regional na Ásia 
Central. 
 
Leitura obrigatória: (27 páginas) 
 
“India Elsewhere: A Special Report on India” The Economist, 2008 (4 páginas) 
 
C. Raja Mohan. “India’s Outdated Myanmar Policy: Time for a Change” RSIS 
Commentaries, 2007 (2 páginas) 
 
C.Raja Mohan. “India and the Balance of Power” Foreign Affairs, 2006 (9 páginas) 
 
Amrita Narlikar. “All that Glitters is not Gold: India’s Rise to Power” Third World 
Quarterly, 2007 (12 páginas) 
 
Leitura opcional: (35 páginas) 
 
C. Raja Mohan. “Balancing Interests and Values: India’s Struggle with Democracy 
Promotion” The Washington Quarterly, 2007 (16 páginas) 
 
Andrew Hurrell and Amrita Narlikar. “A New Politics of Confrontation? Brazil and India 
in Multilateral Trade Negotiations” Global Society, 2006 (19 páginas) 
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Aula 8: A Política Externa da China no Contexto da 
Governança Global I 
 
A China joga em um time diferente do de outras potências emergentes, e a conversa recente sobre 
uma potencial cúpula “G2” entre a China e os Estados Unidos sublinha esse ponto. Permanece 
pouco conhecido, porém, como a China planeja dar forma às estruturas de governança global nas 
próximas décadas. Ela planeja jogar conforme as regras existentes, atuando dentro dos sistemas, 
ou ela planeja criar mecanismos alternativos? O comportamento da China em Mianmar seria 
indicativo de sua futura estratégia com relação a R2P vs, respeito pela soberania? À medida que o 
papel da China mudar, ela continuará a aliar-se a países em desenvolvimento, como o Brasil e a 
Índia? 
 
Leitura obrigatória: (30 páginas) 
 
G. John Ikenberry. “The Rise of China and the Future of the West: Can the liberal system 
survive?” Foreign Affairs, 2008 (8 páginas) 
 
Bonnie Glaser and Evan Medeiros. “The Changing Ecology of Foreign Policy Making in 
China: the ascension and demise of the theory of 'Peaceful Rise'" China Quarterly, 2007 (19 
páginas) 
 
John J. Mearsheimer. “China’s Unpeaceful Rise” Current History, 2006 (3 páginas) 
 
Leitura opcional: (33 páginas) 
 
Jing Gu, John Humphrey and Dirk Messner. “Global Governance and Developing 
Countries: The Implications of the Rise of China” World Development, 2008 (22 páginas) 
 
“The Dragon in the Backyard” The Economist, August 13, 2009 (7 páginas) 
 
“Overkill: A special report on China and America” The Economist, October 22, 2009 (4 
páginas) 
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Aula 9: A Política Externa da China no Contexto da 
Governança Global II: A China na África – o “Consenso de 
Pequim”? 
 
Nesta aula, estudaremos o envolvimento da China na África. A China tem estado diretamente 
envolvida na África desde o século 15. No entanto, somente na década passada, a profundidade e 
a dimensão desse envolvimento tornou-se significante a ponto de ter sérias conseqüências 
geopolíticas. A corrente atuação da China na África subsaaariana parece realizar mais pelo 
crescimento econômico e pela redução da pobreza do que qualquer ação tentada pelo colonialismo 
ocidental ou as iniciativas massivas das agências internacionais de empréstimo e outros doadores. 
A influência chinesa sobre governos africanos é crescente. O governo chinês freqüentemente se 
orgulha e sublinha que respeita outros governos e não interfere em questões como os direitos 
humanos. As agências de cooperação ocidentais estão preocupadas, portanto, com o fato de que 
governos africanos não mais dependerão de seu auxílio, o qual está freqüentemente atrelado a 
determinadas condições. Essas preocupações se justificam? A decisão da China de não condenar 
os abusos aos direitos humanos no Sudão seriam um prenúncio de como ela conduzirá sua política 
para a África? Por que ela parece importar-se tão pouco com a boa governança? 
 
Leitura obrigatória: (17 páginas) 
 
“China and Africa: Don’t worry about killing people” The Economist, October 15, 2009 (2 
páginas) 
 
“Never too late to scramble” The Economist, October 26, 2006 (6 páginas) 
 
Harry Broadman “China and India go to Africa” Foreign Affairs, 2008 (9 páginas) 
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Chris Alden. “Red Star, Black Gold” Review of African Political Economy, 2005 (6 
páginas) 
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Aula 10: A Política Externa do Brasil no Contexto da 
Governança Global 
 
A influência econômica do Brasil está atrasada em relação às potências emergentes China e Índia, 
mas o presidente Lula tem tentado compensar esse atraso ao apresentar-se como o integrante mais 
oralmente expressivo do grupo, pressionando incansavelmente por mais peso em várias 
instituições internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Conselho de Segurança da ONU. O 
presidente brasileiro sabiamente enxergou na crise financeira mundial oportunidade ímpar para 
estimular a democratização da governança global – ao salientar que as potências ocidentais não 
podem mais consertar o mundo sozinhas. 
 
A julgar-se pelas declarações feitas durante a cúpula do G-20 em Pittsburgh, no final de setembro, 
e pelo Encontro Anual do FMI e do Banco Mundial em Istambul no início de outubro de 2009, o 
Brasil e outras potências emergentes conseguirão o que querem. No entanto, permanece obscuro o 
que o Brasil fará esse recém-conquistado poder. Ele continuará a pressionar por uma melhor 
representação dos países em desenvolvimento, ainda que ele próprio não seja mais um? 
 
Leitura obrigatória: (30 páginas) 
 
“Whose side is Brazil on?” The Economist, August 13, 2009 (3 páginas) 
 
Andrew Hurrell. “Lula’s Brazil: A rising Power, but going where?” Current History, 2008 (7 
páginas) 
 
Maria Regina Soares de Lima, Monica Hirst. “Brazil as an intermediate state and regional 
power: action, choice and responsibilities” International Affairs, 2006 (20 páginas) 
 
Leitura opcional: (42 páginas) 
 
Juan de Onis. “Brazil’s Big Moment”. Foreign Affairs, 2008 (8 páginas) 
 
Peter Kingstone. “Brazil: The Sleeping Giant Awakens?” World Politics Review, 2009 (7 
páginas) 
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Aula 11: A Política Externa da Rússia no Contexto da 
Governança Global 
 
O que exatamente queremos dizer com “potência emergente”? Seria a Rússia uma potência 
emergente? Ao utilizarmos parâmetros tradicionais, é difícil categorizar a Rússia como tal, dadas 
suas desanimadoras perspectivas demográficas e a falta de avanço nos campos da educação, do 
cumprimento da lei e dos direitos humanos. No entanto, a Rússia freqüentemente se associa com 
os outros BRICs e tem tomado, em algumas situações, posições semelhantes. Em todo caso, a 
Rússia permanece um player importante na ordem internacional, e compreender esse ponto de 
vista é indispensável. Como o fato de a Rússia estar em declínio, em vários aspectos, afeta sua 
política externa? 
 
Nos anos de 1990, a Rússia tentou integrar-se ao – e, depois, com – o Ocidente. Esses esforços 
falharam porque faltou ao Ocidente a vontade de adotar a Rússia como um dos seus, e também 
porque as elites russas fracassaram na adoção de uma agenda política puramente ocidental. Sob o 
comando do presidente Putin, a Rússia começou a comportar-se novamente como uma grande 
potência independente. A atual política de governo russa – crescimento sem desenvolvimento, 
capitalismo sem democracia e políticas de grande potência sem apelo internacional – será de 
difícil sustentação, mas não está claro o que poderá substituí-la. 
 
Leitura obrigatória: (29 páginas) 
 
Dimitri Trenin. “Russia Reborn. Reimagining Moscow’s Foreign Policy” Foreign Affairs, 
2009 (10 páginas) 
 
S. Neil Macfarlane. “The ‘R’ in BRICs: is Russia an emerging power?” International 
Affairs, 2006 (17 páginas) 
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Aula 12: A Política Externa de Outras Potências Emergentes no 
Contexto da Governança Global 
 
Enquanto o rótulo de BRIC tem se mostrado extremamente popular tanto nos círculos acadêmicos 
quanto nos não acadêmicos, ele reúne países muito diferentes uns dos outros. A Índia e o Brasil 
são democracias, enquanto a Rússia e a China não. O Brasil e a Rússia exportam commodities, a 
Índia e a China as importa. O Brasil e a Índia exigem a democratização da governança global, 
enquanto a Rússia e a China já são membros do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil não 
possui armas nucleares, a Rússia, a Índia e a China as possuem. E não está nem um pouco claro se 
a Rússia é um país emergente, para início de conversa. Os interesses dos BRICs estão, portanto, 
destinados à divergência, e a utilidade do rótulo é reduzido para a ciência política. 
 
O rótulo BRIC ofuscou outros não menos importantes poderes emergentes que podem, em breve, 
participar na configuração da ordem internacional. A África do Sul, por exemplo, tem inclusão 
quase certa no Conselho de Segurança Expandido da ONU. Todavia, pouco se sabe sobre a 
estratégia de política externa da África do Sul. Seu fracasso em condenar abusos no âmbito dos 
direitos humanos no vizinho Zimbábue pode nos fornecer pistas iniciais, mas não está claro se a 
África do Sul manteria tal política se lhe fosse concedido mais poder formal em instituições 
internacionais. 
 
Diversos países muçulmanos podem ser considerados emergentes, e analistas têm discutido sobre 
qual país está pronto para assumir mais responsabilidade. A Turquia, a Indonésia e a Arábia 
Saudita fazem parte do G20. Elas podem representar o mundo muçulmano e, se o podem, qual 
será a posição desses países? Como outras potências emergentes, como o México, tentarão obter 
maior inserção nas instituições globais? 
 
Leitura obrigatória: (50 páginas) 
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Leitura recomendada: (21 páginas) 
 
Chris Alden and Marco AntonioVieira, “The New Diplomacy of the South: South Africa, 
Brazil, India and Trilateralism”, Third World Quarterly, 2005 (16 páginas) 
 
 “Turkish foreign policy: Dreams from their fathers” The Economist, July 23, 2009 (3 
páginas) 
 
“Indonesia: Everybody’s friend” The Economist, September 10, 2009 (2 páginas) 
 



Oliver Stuenkel – Universidade de São Paulo (USP) 
 

17 

Aula 13: Conclusão: O Futuro da Governança Global 
 
A ordem global mudou fundamentalmente nas últimas décadas, assim como as ameaças ao 
sistema internacional. Poderemos muito bem ser capazes – utilizando as instituições existentes – 
de solucionar algumas das preocupações mais prementes. As potências emergentes são cruciais 
nesse processo, e há pouco entendimento da estratégia delas vis-àvis a governança global. Novas 
cúpulas como IBAS ou BRIC buscam substituir outros regimes aparentemente obsoletos, como o 
Conselho de Segurança? 
 
Como será o futuro da governança global? A julgar-se pelas experiências passadas, pode o novo e 
entusiasmado G20, que se reuniu em Pittsburgh em setembro de 2009, tornar-se um regime 
legítimo e efetivo? Ou a reforma do Conselho de Segurança da ONU seria o único caminho para 
realmente democratizar a governança global? E como as potências emergentes empregarão seu 
novo peso para influenciar esse processo? 
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