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INTRODUÇÃO 

  
No ano de 2012, estudantes de Relações Internacionais do estado de São Paulo, de 

forma não centralizada, começaram a compartilhar visões de mundo e a debater o 

movimento estudantil do curso – cuja organização coletiva é debilitada no país – 

acreditando que essas trocas sejam essenciais para a junção de forças em prol de 

diversas pautas de luta.  Ao perceberem que as demandas por discussões não se 

restringiam a eles, tais alunos(as) criaram o Fórum Estadual dos Estudantes de Relações 

Internacionais do estado de São Paulo (FEERI-SP). 

 

Nos dias 13 e 14 de abril de 2013, ocorreu na Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP), campus de Franca, o III Fórum Estadual de Relações 

Internacionais/São Paulo (FEERI/SP), cujo intuito foi proporcionar um espaço de 

debates e representação discente a nível regional. Além das e dos estudantes 

independentes e do Centro Acadêmico de Relações Internacionais “João Cabral de Melo 

Neto” - Gestão “Salvador Allende”, da UNESP/Franca, estiveram presentes 

representantes do Centro Acadêmico “Guimarães Rosa” – Gestão “Transvivença” da 

Universidade de São Paulo (GUIMA/USP) e do Diretório Acadêmico de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia (DARI/UFU). 

 

O III FEERI teve como eixo central o debate acerca da Extensão nas Universidades e a 

questão da representação nacional das e dos estudantes sob a égide da Federação 

Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais (FENERI), os problemas 

enfrentados a nível regional e as diretrizes buscadas pelo Movimento Estudantil. 

 

O primeiro dia de debates foi iniciado com uma rica troca de experiências, na qual cada 

grupo de estudantes teve a oportunidade de expor aos demais as conjunturas locais de 

suas respectivas Universidades. Em suma, percebeu-se que, apesar de apresentarem 

diferenciações importantes, os três cursos de Relações Internacionais possuíam várias 

pautas em comum. Em seguida, os diversos grupos de Extensão da UNESP/Franca 

apresentaram-se, evidenciando diferentes concepções do que é Extensão, 

e estudantes da USP e da UFU repassaram de modo geral aos demais os projetos de 

Extensão desenvolvidos nas respectivas localidades, ou a falta deles. 

 

Foi consenso entre as e os participantes do III FEERI que o ensino superior no Brasil, 

de uma forma geral, deixa a desejar em sua tarefa de produzir conhecimentos voltados 

ao atendimento das demandas sociais. Ao invés disso, opta-se pela lógica produtivista 

de atendimento prioritário das demandas do mercado. Deve-se ressaltar ainda que há, 

atualmente, um contexto de elitização do conhecimento em vigor no país, no qual o 

curso de Relações Internacionais está inserido. Em geral, subjugam-se conhecimentos 

populares e, consequentemente, diversas demandas oriundas do povo. A imagem 

hegemônica construída do curso e das e dos profissionais de Relações Internacionais 

reflete essa tendência, tornando o campo inacessível, ao invés de democratizá-lo. Opta-



se somente pelo raciocínio em nível macro, com os Estados-Nação como principais 

atores no cenário internacional, deixando de lado as localidades e a própria comunidade. 

 

No segundo dia do encontro, por fim, debateu-se a estrutura atual da FENERI e a 

questão de sua representatividade frente ao movimento estudantil de Relações 

Internacionais. Tal debate culminou na Plenária Final, com caráter deliberativo. 

Entendeu-se que a FENERI, apesar de ser a federação das e dos estudantes de RI em 

âmbito nacional, não tem a proposição de atender as demandas levantadas pelas 

universidades presentes no III FEERI. Acreditou-se ser necessário estabelecer uma 

articulação do Movimento Estudantil de Relações Internacionais por todo o Brasil, para 

que, além de compor uma base de comunicação intercursos, estudantes pudessem 

debater, de forma democrática, os problemas e questões que abrangem sua realidade, 

fato não recorrente no âmbito da FENERI. 

 

Com base nesse contexto, as instituições presentes no III FEERI decidiram em plenária 

pela criação da Articulação do Movimento Estudantil de Relações Internacionais 

(AMERI), cujo primeiro encontro aconteceu entre os dias 17 e 20 de outubro, na 

Universidade Federal de Uberlândia, Campus Santa Mônica, na cidade de Uberlândia, 

Minas Gerais, sob o tema “A Popularização das Relações Internacionais”. O evento 

abriu às e aos estudantes de Relações Internacionais a oportunidade de compartilhar 

experiências e ampliar visões, através de espaços de formação política e de debates a 

respeito da universidade e das praticas de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a 

Articulação permitirá pensar a e o profissional de Relações Internacionais e 

principalmente a nova realidade do campo de estudo. 

 

A realização do I Encontro Nacional da AMERI representa um grande passo para o 

Movimento Estudantil de Relações Internacionais. O seu campo de estudos é hoje 

totalmente diferente do que era há dez anos. É preciso compreender que estudantes 

vindos de uma nova realidade estão se inserindo na Universidade, que cada região do 

país possui uma forma particular de ver a área e que popularizar seu estudo e a sua 

aplicação na sociedade se faz necessário. As Relações Internacionais tradicionais 

precisam ser questionadas. 

 

Na plenária final do I Encontro Nacional, foi redigida uma carta de apresentação da 

entidade, que a caracteriza de maneira objetiva. Assim, a AMERI foi definida como 

“um movimento social autônomo (politico e financeiramente), com pautas específicas 

referentes aos cursos de Relações Internacionais.” Apesar de sua especificidade, 

entende-se que seja “fundamental a articulação com outros movimentos sociais e 

organizações críticas que propõem a necessidade de transformação da sociedade, e que 

somem forças à luta das classes populares e trabalhadoras, seja no Brasil, América 

Latina ou no mundo.” 

 

Nesse último espaço do I Encontro também foi eleita a Coordenação Nacional para o 

período 2013-2014 e foram decididas as bandeiras de luta da AMERI, que se encontram 

elencadas na carta de apresentação. São elas: 

  

 Luta pelas causas da classe trabalhadora; 

 Popularização das Relações Internacionais; 

 Democratização da Política Externa; 

 Luta contra as opressões (gênero, orientação sexual, classe, etnia, etc.); 



 Luta contra a criminalização dos movimentos sociais; 

 Democratização dos meios de comunicação; 

 Valorização da cultura popular a respeito de suas bandeiras de luta; 

 Defesa de uma integração regional na América Latina solidária, em consonância 

com nossos princípios políticos; 

 Descolonização das Relações Internacionais, a partir da compreensão de que estas 

estão presentes em nossas realidades locais e diárias. Descolonizar também é 

repensar o Sul - o que é, qual o Sul internamente na nossa realidade -, é 

entender  a democratização como descolonização, é agir nas contradições pensando 

o local, o regional, o nacional e o internacional como esferas indissociáveis; 

 Descentralização do debate das RI no Brasil das regiões Sul e Sudeste; 

 Valorização da produção acadêmica brasileira e do que estamos produzindo como 

“olhar do Sul”; 

 Trabalho de Base como princípio. É tarefa de todas as escolas se apropriarem deste 

tema; 

 Agitação e propaganda também são formas de trabalho de base; 

 Ter como base política o  tripé: formação, organização e luta; 

 Luta como princípio básico, objetivo da articulação e necessária para a 

transformação da realidade; 

 Necessidade de pensar as universidades particulares e a Educação como um todo; 

 Defesa do equilíbrio no tripé universitário; 

 Democratização da universidade e ampliação do acesso e da permanência; 

 Educação Popular como forma de aprendizado capaz de gerar o pensamento crítico, 

reflexivo e propositivo; 

 Luta por uma educação pública, gratuita, laica, popular e de qualidade. Assim como 

por uma universidade do povo, para o povo e com o povo, obedecendo a estes 

princípios; 

 Organização política coletiva como princípio (queremos propiciar o fortalecimento 

do Movimento Estudantil em geral, especialmente Diretórios e Centros Acadêmicos 

de Relações Internacionais). 

 Constante formação, avaliação e autocrítica dos nossos princípios. 

 

Ter diretrizes claras de atuação fez com que essa nova entidade seguisse atuando de 

forma coesa e viabilizasse sua existência. Em 2014, iremos realizar o II Encontro 

Nacional da AMERI, que nos mostra, acima de tudo, que a Articulação é um projeto 

exitoso. O intervalo entre o primeiro encontro e o segundo foi de consolidação da 

entidade, processo que terá seu ponto máximo entre os dias 7 e 9 de novembro quando 

várias e vários estudantes se reunião novamente, em caráter nacional. Ao fim desse 

evento, será iniciado o próximo período de lutas, em que a AMERI, já consolidada, terá 

a tarefa de crescer e chegar às e aos estudantes de todos os cantos do país.  

 

Vê-se que cada vez mais estudantes conhecem a Articulação e entram em contato com 

ela, por meio de divulgação online, de suas atividades cotidianas, de visitas de membros 

da Coordenação Nacional às universidades e também pela troca de ideias entre colegas 

de curso. É evidente que ainda há muito que melhorar em termos de alcance da 

entidade, mas é perceptível que estudantes de Relações Internacionais estão se 

apropriando cada vez mais da AMERI e se tornando seus sujeitos(as) políticos(as).  

 

Uma vez considerando que a Articulação esteja consolidada, ela pode se configurar 

como um polo real de resistência às Relações Internacionais tradicionais, que precisam 



ser repensadas. Por isso, “resistência” será o tema geral do II Encontro Nacional, e será 

transversal a todas as atividades. A que resistimos, como, por quê? E o restante do povo 

brasileiro, como resiste? Todas essas questões terão espaço no evento, em que cada 

estudante será protagonista desse momento tão crucial para a história da AMERI. 

 

Como já estão em curso os preparativos para o II Encontro, é importante retomar o que 

tem sido feito desde a primeira vez em que estudantes se reuniram nacionalmente nessa 

entidade. A primeira metade do mandato da Coordenação Nacional serviu para 

viabilizar a estrutura da Articulação: definiu-se qual seria a dinâmica da construção, 

como seriam as reuniões, como se captariam recursos, de que maneira se disseminaria a 

AMERI e como as propostas seriam concretizadas. 

 

A partir do fim do primeiro semestre de 2013, a Coordenação começou suas atividades 

práticas. Realizaram-se mini-cursos, mesas de debate, intervenções artísticas, 

apresentações da entidade para calouras e calouros, articulações externas, visitas a 

universidades e participação em eventos acadêmicos. A página do facebook foi 

revitalizada e hoje se constitui como um importante mecanismo de comunicação da 

AMERI, com bastante receptividade.  

 

De agosto até novembro a Coordenação Nacional esteve engajada na organização do 

encontro nacional. A mobilização se intensificou e tudo está sendo preparado por 

jovens, de maneira autônoma e responsável, sem que se faça necessária a intervenção de 

pessoas mais experientes.  

 

Durante o processo de preparação para o II Encontro Nacional, pudemos observar que 

estudantes dos mais variados locais do Brasil estão acreditando nessa nova ideia e 

desejam participar. Sabemos que tão grande quanto a satisfação são os desafios que 

teremos que enfrentar, por isso convidamos a todas e todos a tomarem parte nessa 

construção coletiva que se faz com muito amor, ousadia e coragem. 

   

 

OBJETIVOS 

 

A. Propiciar o intercâmbio cultural, político e acadêmico entre estudantes de Relações 

Internacionais de todas as regiões do Brasil. 

B. Propor debates que dialoguem com a realidade do curso de Relações Internacionais 

do Brasil e do sistema educacional brasileiro – sobretudo no que se refere às instituições 

de ensino superior.  

C. Promover contato entre entidades de base ou movimentos sociais. 

D.  Criar um ambiente propício à discussão, reflexão e ação de estudantes em sua 

realidade social histórica e atual. 

E.  Debater o Movimento Estudantil de Relações Internacionais, sua importância para a 

e o estudante de RI bem como a sua influencia para o campo de estudo de Relações 

Internacionais. 

F.  Incentivar a troca de experiências entre as diversas entidades de base (CAs e DAs) 

do Movimento Estudantil de Relações Internacionais.  

  

 

 

 



JUSTIFICATIVA 
  

A AMERI surge num contexto de diversas mudanças. O governo tem se esforçado em 

realizar a popularização das universidades, conforme visto nas políticas públicas como 

as de cotas socioeconômicas e raciais e programas como REUNI e PROUNI. 

Entretanto, questiona-se o que tem sido feito para possibilitar a permanência dessas 

pessoas na universidade. Esse pensamento abre espaço para refletir a respeito da 

elitização do conhecimento, em que se dá valor às teorias mainstream de RI, as quais 

não fornecem interpretações para nossa realidade enquanto país latino-americano – e 

provavelmente porque nem se propõem a tal. 

 

Por conseguinte, observa-se que são diversas as contradições frequentemente 

explicitadas por estudantes de Relações Internacionais. Nos falta, entretanto, uma 

instituição ou espaço para debater essas questões, e outras tantas que consideramos 

fundamentais para nossa formação enquanto indivíduos e estudantes desse curso. No 

FEERI notou-se o anseio pelo debate do Movimento Estudantil do curso, em que 

possamos discutir contradições não só do mundo, mas do nosso curso (como as grades 

horárias que, em algumas universidades, não abrangem aspectos como cultura). 

  

  

PLANO POLÍTICO PEDAGÓGICO AMERI - 2014 

  
“Ser internacionalista é saldar nossa própria dívida com a humanidade. Quem não é 

capaz de lutar por outros, não será nunca suficientemente capaz de lutar por si 

mesmo.” 

Fidel Castro 

  

O Plano Político Pedagógico (PPP) do II Encontro da Articulação do Movimento 

Estudantil de Relações Internacionais (AMERI) tem o intuito de trazer ao debate 

coletivo os diversos anseios, nacionalmente experimentados, das e dos estudantes 

inseridos em universidades públicas ou privadas do país. É visível a carência de debates 

políticos propositivos para o campo de Relações Internacionais no que tange às 

demandas estudantis.  

 

É com este propósito que o Plano Político Pedagógico do encontro foi pensando pela 

comissão organizadora no sentido de suprirmos debates básicos sobre a atual realidade 

da educação no Brasil, principalmente a forma como as universidades estão inseridas na 

sociedade de maneira geral, como esta realidade é afetada pelo plano internacional e 

qual o papel das e dos estudantes ao se defrontar com as contradições existentes. 

 

A partir desta demanda, estudantes da Universidade de São Paulo (USP), da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) – Campus Franca –, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da 

Universidade de Brasília (UnB)  organizaram a grade metodológica do encontro, que 

busca sanar algumas questões e levantar outras, possibilitando a continuidade do debate 

e das ações deste emergente grupo de estudantes. 

  

 

 

 



  Mesa de abertura da AMERI: 

  

Este espaço será composto por um(a) integrante de cada universidade que atualmente 

compõe a Coordenação Nacional. Nessa mesa será feita uma retrospectiva do que foi a 

AMERI até aqui, será relembrada a maneira como se organizava 

o Movimento Estudantil do curso antes da existência da Articulação, o motivo de sua 

criação e quais foram os impactos na vida das e dos estudantes cujas universidades 

tiveram participação no I Encontro Nacional. Além disso, haverá explicação de como 

será o evento, quais são seus objetivos e sua estrutura.  

  

 Espaço de Conjuntura:  
 

Será um momento para localizar as e os estudantes em relação aos principais conflitos 

sociais que ocorreram no país em 2014 e como os movimentos sociais organizaram as 

populações afetadas para resistir. Tudo isso levando em consideração o contexto maior 

em que o país está inserido, a conjuntura econômica e a política. Os temas a serem 

abordados são: violência policial, protestos contra a copa e principais greves que 

ocorreram no país (greve de garis no Rio de Janeiro, das e dos metroviários(as) em São 

Paulo e das três universidades estaduais paulistas). 

  

 Resistência ao neoliberalismo: 
 

Esse espaço busca trazer um panorama de como as populações ao redor do mundo se 

organizam para resistir aos efeitos nefastos do neoliberalismo. Em um período de 

contestação cada vez maior ao sistema capitalista, várias formas de resistência têm 

surgido e várias alternativas, ainda que nem todas sistêmicas, apresentam-se com o 

intuito de mitigar os impactos da política econômica internacional. Quais são esses 

movimentos? O que pretendem? Como podemos travar resistência em nossas atividades 

cotidianas? Essas são algumas das questões que serão abordadas nessa mesa. 

  

 Oficinas:  

 

Espaço para desenvolver atividades artísticas, e ao mesmo tempo, promover o debate 

em torno do tema da Juventude.  

Haverá quatro oficinas que ocorrerão simultaneamente, possibilitando que estudantes 

escolham a oficina de sua preferência, trabalhem algo na prática e desenvolvam 

ferramentas de agitação e comunicação popular. 

  

 Grupos de Discussão Temática:  
 

Neste espaço serão formados pequenos grupos paralelos divididos por temas 

selecionados – feminismo e Relações Internacionais; estrutura curricular do curso; 

teorias pós-coloniais; acesso e permanência nas universidades; extensão 

universitária; marxismo e Relações Internacionais e experiências da sociedade civil no 

tema de Política Externa e Direitos Humanos. As pessoas escolherão o tema de sua 

preferência e participarão do debate. Além da discussão em si, o objetivo desses espaços 

é tirar encaminhamentos práticos a serem considerados na plenária final do encontro. 

  

  

 



 PLENÁRIA AMERI: próximos passos da Articulação:  
 

Este espaço é onde será discutida a articulação em si. 

Durante todo o encontro haverá  uma comissão de sistematização, responsável por 

elencar questões, propostas, encaminhamentos e desafios levantados por estudantes nos 

debates em GDs e mesas. A partir disso, em plenária e coletivamente, serão decididos  

quais rumos tomar e quais serão as próximas ações. Agora que a Articulação está 

consolidada, quais são os novos desafios? Como os membros irão se organizar para 

capilarizar a entidade? Como darão consequência aos princípios norteadores? 

 Na planária final também será eleita a nova Coordenação Nacional e elaborada a carta-

compromisso do II Encontro. 

  

 Culturais: 
 

As culturais são momentos de integração das e dos participantes da AMERI. Uma vez 

que  o conhecimento não é formado apenas através de plenárias e debates em grupos de 

discussão, a proposta é trazer reflexões sobre a temática geral da AMERI em todos os 

espaços, inclusive nas culturais, porém nelas isto será feito de uma maneira mais 

“agitativa”, trazendo elementos do povo brasileiro, da juventude e da luta das e dos 

estudantes.  

  

  

ESTRUTURA 
  

O II Encontro da AMERI será realizado na Universidade de São Paulo (USP), no 

Campus Cidade Universitária, em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de novembro de 2014. 

Os espaços serão nas salas de aula da USP. Além disso, a organização do evento ira 

garantir alojamento e alimentação para as e os participantes do encontro nas 

dependências da Universidade.  

  

ORÇAMENTO 

  
Segue abaixo o orçamento aproximado do evento, levando em consideração a estimativa 

de 70 participantes. 

             

     

Alimentação R$2000,00 

Alojamento R$1400,00 

Culturais (equipamentos de som, bandas e 

outros gastos) 

R$1500,00 

Limpeza dos espaços R$100,00 

Material Gráfico para uso nas oficinas e 

dinâmicas 

R$500,00 

Total R$ 5500,00 

  

 

 

 



REALIZADORES 
  

O encontro esta sendo organizado pelo Centro Acadêmico Guimarães Rosa, da USP, 

com apoio de algumas e alguns estudantes da Universidade Federal de Uberlândia, que 

organizaram o I Encontro.  

 


