
Carta Final III Encontro Nacional AMERI 
 

Apresentação 

 

Em primeiro lugar, fora Temer golpista! 

 

Em segundo lugar, ressaltamos a importância da realização do III Encontro Nacional da 

Articulação do Movimento Estudantil de Relações Internacionais em um período político 

e econômico tão adverso para o país. Politicamente, estamos sofrendo a consequência 

de um golpe institucional articulado por forças reacionárias, pelo imperialismo, por 

setores da mídia e da burguesia.  

 

Economicamente, enfrentamos políticas de reajuste fiscal, fazendo com que o povo 

pague a conta da implementação de um programa neoliberal de corte de direitos e de 

programas sociais. Essas crises refletem-se de maneira direta na educação brasileira, 

nas universidades, tivemos cortes de bolsas permanência, de iniciação científica e fim 

do estímulo à docência, além dos cortes de bolsas de estudo nas universidades 

particulares. Tivemos mais de duzentas inscrições, mas o Encontro em si teve um 

número menor de estudantes, pois muitos não conseguiram vir porque tiveram seus 

pedidos de auxílio financeiro e de transporte negados pela universidade por falta de 

verba. Tampouco conseguimos auxílio financeiro para a realização do evento, fazendo 

com que as inscrições não custassem um valor tão baixo quanto pretendíamos.  

 

Além disso, presenciamos a execução de um programa de política externa que não 

corresponde aos anseios do povo brasileiro, à solidariedade entre os povos do Sul 

Global e à integração de Nossa América. Tal perfil de política externa impacta desde as 

Relações Internacionais do Brasil até o conteúdo do que se aprende em sala de aula. 

Por isso é essencial que nós, estudantes, estejamos articuladas (os) para fazer frente a 

essa conjuntura e para apresentar uma perspectiva alternativa.  

 

Apesar de todas as adversidades, conseguimos fazer um Encontro muito construtivo, 

com muitas propostas de ação e perspectivas de luta. Contamos com grande presença 



de LGBTs e de mulheres. Ainda que o número de negras e negros infelizmente não 

tenha sido representativo, reflexo do racismo institucional e do caráter elitista do curso, 

notamos um avanço em relação ao II Encontro. Seguiremos em luta pela 

democratização e popularização das relações internacionais e entendemos que a 

consecução desse objetivo passa pela popularização dos sujeitos produtores do 

conhecimento. Então, estamos no caminho certo.  

 

Agradecemos imensamente o apoio da Universidade Federal do ABC e de seu corpo 

docente, em especial ao Professor Acácio Sidinei Almeida Santos, que foram 

essenciais para a concretização de nossos planos. Também agradecemos o apoio do 

Coletivo Vozes, que construiu conosco todo o Encontro. Por fim, agradecemos ao CARI 

da UFABC, parceiro das lutas presentes e futuras.  

 

Como dizia Carlos Marighella, “a ação faz a organização”, então passemos para as 

nossas propostas concretas, separadas por eixos.  

 

Comunicação 

● Reativar o grupo aberto do Facebook e transformá-lo também em um canal de 

construção do Encontro; 

● Apresentar a AMERI nas semanas de recepção; 

● Criar um vlog, comportando tanto opiniões nossas como vídeo aulas; 

● Utilizar do Google drive como ferramenta para a difusão de temáticas e teorias fora do 

mainstream acadêmico, iniciando com a criação de uma pasta com textos de pós-

colonialismo como forma de fomentar e facilitar o debate na AMERI, especialmente nas 

universidades que não tem professores e professoras com essa área de pesquisa; 

● Sistematizar o acúmulo da AMERI desde sua criação até os dias de hoje, criando um 

memorial da articulação, não só âmbito nacional, mas também dos trabalhos e 

atividades dos núcleos e da produção acadêmica des estudantes; 

● Ao fim do encontro, criar um folheto para ser divulgado entre estudantes e professores 

relatando o que aconteceu. 

 

Articulação externa 



● Fortalecer a articulação entre coletivos auto-organizados e divulgar centros de 

referência que lidam com casos de opressão; 

● Tentar mapear sítios históricos, quilombos urbanos, centros culturais ativos; 

● Entrar em contato com outras universidades que ainda não integram a AMERI; 

● Pensar ações em comunidades locais e estimular a criação de projetos de extensão 

como forma de popularizar a Universidade. 

● Estimular a criação de projetos em escolas próximas às universidades que debatam 

feminismo periférico. 

 

Organização interna 

● Elaborar cartilha para pensar como desconstruir termos ocidentalizados e colonizados a 

partir da atuação dos núcleos locais da AMERI; 

● Criação de um drive como ferramenta de indicação de bibliografia contra-hegemônica, 

com apresentação das e dos autores; 

● Criação de um calendário de ação, com a ideia de uma semana em que todo mundo 

que fosse parte da AMERI fizesse debates sobre um mesmo tema; 

 

Ensino de Relações Internacionais 

 

● Lutar pela criação de disciplinas que façam o recorte étnico-racial nas Relações 

Internacionais, a exemplo do curso da UFABC; 

● Lutar pela valorização das epistemologias do Sul e pela garantia de implementação de 

estudos sobre a África; 

● Valorizar a produção acadêmica feita por mulheres e incentivar a abordagem feminista 

e interseccional dos estudos de Relações Internacionais; 

● Lutar pela inserção das guerras domésticas como disciplina das Relações 

Internacionais. 

● Estimular o diálogo entre os professores, de modo que as disciplinas, principalmente as 

de Teoria, tenham uma continuidade, e não sejam pautadas apenas pela visão pessoal 

do professor. 

● As universidades devem inserir o ensino de Inglês, principalmente para estudantes 

cotistas e de baixa renda, da maneira que melhor se adequar à realidade do curso. 

● Inserção de disciplinas que nos ajudem a entender a nossa realidade, tais como História 

e Pensamento Latino-Americano, Cultura e Antropologia. 



 

Opressões 

 

● A AMERI deve se posicionar em relação a casos de opressão dentro e fora das 

universidades, tomando o devido cuidado para não expor a vítima; 

● Fazer um mapeamento sobre racismo no curso de Relações Internacionais, a partir de 

realização de formulário virtual; 

● Incentivar a criação de coletivos negros nos diferentes cursos de RI. 

 

Além das propostas, juntamente com todos os (as) participantes presentes, foram 

redigidas duas notas de repúdio. A primeira refere-se às cotas no Concurso da Carreira 

diplomática: 

 

 A AMERI repudia o não respeito às cotas no Concurso à Carreira 
Diplomática de 2016 

 

 O recente caso da exclusão de 47 candidatos e candidatas autodeclarados 

negros pela comissão de verificação do Concurso de admissão à Carreira de 

Diplomata, organizado pelo Instituto Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores, 

demonstra a estrutura colonial e racista dessa instância de poder. O atual concurso 

concedia 30 vagas totais, sendo seis delas para negrxs. Parte dessas pessoas já 

recebia apoio do MRE para estimular suas candidaturas ao Concurso e já havia sido 

reconhecida como negra. Este processo de exclusão foi sustentado a partir de uma 

comissão que analisa a veracidade na auto declaração das e dos candidatos.  

 A situação demonstra a dificuldade em se instaurar a representatividade negra 

no corpo diplomático. Mesmo que o Concurso pleiteie uma porcentagem de admissão 

de candidatas e candidatos negros, o próprio processo de ingresso ao corpo 

diplomático utiliza um sistema de verificação que reproduz o racismo ao não 

reconhecer essas auto declarações. O processo de seleção não garante suas próprias 

diretrizes, esse posicionamento evidencia politicamente o racismo estrutural na 

sociedade brasileira e demonstra uma postura antidemocrática por não preencher as 

cotas para os respectivos cargos. A AMERI se coloca contrária a essa forma de 

verificação que apenas dificulta a representatividade da população negra brasileira nos 



espaços decisórios do país. O caso reafirma o caráter branco do Instituto Rio Branco e 

a manutenção de interesses hegemônicos pelo Ministério das Relações Exteriores. A 

democratização de nossos espaços diplomáticos é essencial para a popularização de 

nossas relações internacionais e a garantia de representatividade. 

A segunda nota de repúdio refere-se ao governo golpista de Michel Temer:  

 

A AMERI repudia o governo golpista de Michel Temer e a posse indevida de José 
Serra no Itamaraty 

 

No dia 31 de Agosto de 2016 o Brasil assistiu a posse de o presidente golpista 

Michel Temer que, desde seu governo ainda em caráter interino, desferiu golpes duros 

a vários direitos sociais conquistados nos últimos 13 anos. Compreendemos que o 

Estado é a principal estrutura de poder da burguesia, e que essa, por sua vez, gera 

mecanismos e agendas que buscam manter este status quo de domínio. Toda guinada 

à esquerda que ameaça a estabilidade do projeto capitalista, tão defendido pela 

burguesia neoliberal aliada ao capital exterior, é reprimida, inclusive com o uso da força 

legítima estatal. Interpretamos, então, o processo de golpe no Brasil como parte de um 

projeto político hegemônico desta burguesia estritamente aliada ao capital estrangeiro.  

Assim, é evidente que a representatividade de um governo que, pelo menos 

em sua origem, assume postura pró-trabalhador, não passaria incólume por esta 

maquinaria estatal que é essencialmente pró-burguesa. Vivemos agora um cenário 

onde os direitos sociais e a equidade social serão diariamente ceifados. O governo de 

Michel Temer só faz confirmar e consolidar este domínio branco e burguês sobre as 

demais classes: os ministérios não oferecem representatividade às massas e minorias, 

os direitos trabalhistas sofrem ameaça, a educação e saúde pública recebem cortes 

orçamentários e a repressão às contestações deste governo tem sido fomentada. 

Desta forma, o golpe não é apenas contra a figura de Dilma Roussef, mas sim contra a 

classe proletária, destituída de direito e de voz.   

Neste sentido, enquanto estudantes de Relações Internacionais, 

entendemos que debater política interna é também debater política externa e, frente a 

isso, nos preocupamos com o rumo das relações internacionais brasileiras nesta atual 



conjuntura nacional. Os nomes anunciados para os ministérios, por exemplo, são 

indicativos dos tempos difíceis que já nos acometem. A entrega do Ministério das 

Relações Exteriores a José Serra, do PSDB, é inaceitável e representa a reafirmação 

de laços historicamente dependistas e coloniais para Brasil no Sistema Internacional. 

Nos governos Lula e Dilma, o Brasil voltou sua atenção para o Sul Global, 

por meio da integração latino-americana e da diversificação das parcerias. Além disso, 

o país conquistou um papel de destaque na comunidade internacional, seja por sua 

performance econômica (o que não mais se verifica), seja por seu engajamento na 

democratização das estruturas de governança global, dando forte ênfase ao 

multilateralismo. O Brasil integrou-se a novas instituições, como a Celac e a Unasul, 

fortalecendo, assim, processos regionais de tomada de decisão, em que os países 

emergentes estiveram menos subordinados aos interesses das grandes potências 

imperialistas.  

Ademais, o Brasil valorizou seus vizinhos, principalmente no âmbito 

econômico, e seguiu apostando no MERCOSUL, apesar dos ventos parados que 

temos verificado nos últimos anos. As parcerias também foram estendidas até a Ásia e 

a África, por meio de relações bilaterais com países africanos, e do BRICS - que reúne 

as maiores economias emergentes e que tem conseguido se apresentar como um 

contrapeso ao poder do dólar e das instituições financeiras de Bretton Woods, como 

Banco Mundial e FMI.  

Todos esses avanços, apenas para citar alguns, podem estar seriamente 

ameaçados sob o ministério de Serra. O novo ministro é um crítico mordaz da política 

externa ativa e altiva, além de ter olhos e mente voltados para o Norte. As suas 

ligações com empresas petrolíferas internacionais, como a Exxon e a Chevron, 

denunciadas pelo WikiLeaks, evidenciam o baixo interesse de Serra pelo 

desenvolvimento do país de maneira autônoma e soberana, golpeando os interesses 

nacionais e agindo de forma a ratificar um retrocesso econômico e social brasileiro na 

cena internacional, submetendo-se aos interesses do capital internacional. A presença 

de José Serra no MRE é retrogradar nos poucos e aguerridos avanços democráticos 

no campo da política externa brasileira conseguidos no transcorrer do século XXI.  



Corremos o risco de passar de uma política externa voltada para integração 

regional para uma que busque inserir o Brasil nas cadeias produtivas globais a todo 

custo, mesmo que isso implique uma mudança radical de orientação da política 

econômica. Neste cenário, o MERCOSUL pode ser colocado em segundo plano, com 

Estados Unidos e União Europeia sendo considerados como prioridade na agenda 

internacional brasileira. Os acordos bilaterais que começaram a ser assinados logo 

após a derrota da proposta da ALCA podem ser acelerados, representando assim uma 

subordinação ainda maior de nossa economia ao neoliberalismo.  

A política externa brasileira havia conseguido avanços no sentido de uma 

maior popularização. Apesar de haver problemas em sua formulação e implementação, 

mais setores sociais foram envolvidos em seus processos e seus rumos tornaram-se 

assunto comum nos noticiários. Com Serra, é provável que ocorra um retrocesso e que 

a política externa volte a ser assunto exclusivo de uma elite letrada. A prioridade 

anunciada de o governo Temer será a recuperação da economia e, para implementar 

as reformas desejadas, usará todas as burocracias que estiverem ao seu alcance, 

incluindo o Itamaraty. Desse modo, o ministério cumprirá função análoga a de uma 

Câmara de Comércio e as nossas relações internacionais poderão ser subordinadas ao 

plano da Ponte para o Futuro, que deixa mulheres, jovens, negras e negros, pessoas 

pobres e LGBTs de fora da travessia.  

Não é esse o Itamaraty que queremos e não é essa a política externa pela qual a 

AMERI luta. Expressamos nosso repúdio à nomeação de José Serra para o Ministério 

das Relações Exteriores, bem como nosso pesar à possível morte da política externa 

ativa e altiva. 

 

 


