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EDITORIAL 

 

Esta edição especial da Revista RAI traz as pesquisas de graduação 

apresentadas no IV Workshop de Pesquisa em Relações Internacionais do NEPRI, 

realizado em 22, 23 e 24 de novembro de 2017 na Cidade de Curitiba. Com apoio da 

Universidade Federal do Paraná, UNICURITIBA, UNINTER e Universidade Positivo, 

diversos temas foram tratados e debatidos pelo público presente. Por isso, como 

reconhecimento da contribuição dos alunos de graduação, a presente edição traz seis 

trabalhos: cinco artigos científicos e um resumo expandido. 

O primeiro artigo Perseguições a minorias de gênero: o efeito bumerangue 

sobre a Federação Russa da Chechênia de Eduardo Benetti Manfredini 

(Universidade Positivo) trata das questões de gênero e o ativismo transnacional diante 

de Estados que violam os direitos humanos de sua população. O segundo artigo Artes 

e visibilidade à agenda de gênero nas Relações Internacionais: análise de perfil das 

Embaixadoras da Boa vontade da ONU de Gabriela Navarro de Bassil (UNINTER) 

traz resultados de sua iniciação científica sobre origem, etnia e profissão 

predominante das embaixadoras da ONU, revelando um perfil bem restrito de 

representatividade. O terceiro artigo Cyberespaço: o processo de securitização no 

Brasil de Lula a Dilma de Kauana Puglia (UNINTER) traz os resultados de sua 

pesquisa de conclusão de curso premiada pela Fecomércio em que revela a 

fragilidade do sistema virtual nacional e como os governos se mobilizaram entre a 

politização e a securitização do tema. O quarto artigo Exopolítica: as relações 

internacionais e a hipótese extraterrestre, uma interpretação teórica de Jean Pierre 

Pego (UNINTER) revela um exercício teórico de compreender o comportamento dos 

Estados diante de uma nova potência em nosso atual sistema de equilíbrio de poder, 

perpassando por teorias como o neorrealismo e construtivismo. O quinto artigo As 

potências emergentes e a governança global: mudanças de poder em um sistema 

ainda em construção de Gabriel Thomas Dotta  (UNICURITIBA) traz um complexo 

debate conceitual e de natureza dos Estados e do poder, onde questiona-se a ideia 

de sistema ontológico e prioriza a ideia de sistema construído pelos agentes e dada 

reflexão epistêmica da realidade. O sexto trabalho é o resumo expandido O papel de 

discursos ultraconservadores na construção de Estados totalitários de Fabio Andrade 
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(Universidade Positivo) que apresenta considerações investigativas sobre liberdade e 

cidadania em uma perspectiva histórica dos Estados e suas sociedades 

Dessa forma agradecemos a todos que participaram como ouvintes, 

apresentadores, debatedores e que ajudaram a concretizar o evento e esta publicação 

especial da Revista de Análise Internacional – RAI. Desejamos uma ótima leitura e 

que novas contribuições ao periódico sejam feitas para o desenvolvimento do campo 

de pesquisa nas graduações de Relações Internacionais e áreas afins. 
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