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Resumo

O Observatório de Política Exterior (OPEx) é um 
projeto de extensão coordenado pelo Grupo de 
Estudos Comparados em Política Externa e 
Defesa (COPEDE/GEDES-SE) da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais UNESP-Franca, em 
parceria com a com a Universidade Federal de 
Sergipe, com a Universidad Nacional de Rosário 
(Argentina) e com o Programa de Relações 
Internacionais da  Universidad de La Republica 
(Uruguai). Seu objetivo é disseminar informação 
sobre política externa buscando fornecer dados 
que subsidiem decisões em políticas públicas, 
pesquisas e formação acadêmica. 
A equipe da UNESP-Franca elabora informes 
semanais sobre a política externa do Brasil e da 
Venezuela, através do cotejamento das notícias 
referentes à temática veiculadas em jornais diários 
de ambos os países. Além da produção de 
informes, a equipe é responsável pela organização 
dos seguintes eventos mensais: reuniões de leitura 
nas quais discutimos e analisamos textos acerca 
da política externa e assuntos relacionados; e 
CineGEDES, em conjunto com o Observatório de 
Defesa e Forças Armadas e o Grupo de 
Elaboração de Cenários Prospectivos (ambos 
também vinculados ao GEDES),  um evento cuja 
finalidade é promover a discussão sobre política 
externa, Defesa e Segurança Internacional entre 
os membros dos grupos a partir de um filme ou 
documentário. 

O OPEx é distribuído por meio eletrônico e sua 

atual lista de subscritores inclui mais de 1.800 

endereços, tanto pessoais como institucionais, 

podendo o conteúdo dos informes também ser 

acessado através das páginas do grupo nas redes 

sociais  Facebook (/observatoriodepoliticaexterior) 

e  Twitter (@opex_unesp). Em 2009, o OPEB 

ganhou prêmio de melhor projeto de extensão na 

área das Humanidades no V Congresso de 

Extensão Universitária da UNESP e em 2011 ficou 

em 3º lugar na sexta versão do mesmo congresso. 
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Abstract: 
The Observatory of Foreign Policy (OPEx) is an 

extension project coordinated by Compared Study 

Group on Foreign and Defense (COPEDE / 

GEDES-SE), Faculty of Humanities and Social 

UNESP- Franca, in partnership with with the 

Federal University Sergipe, with the National 

University of Rosario (Argentina) and the 

International Relations Program at the Universidad 

de la Republica (Uruguay). Its goal is to 

disseminate information on foreign policy seeking 

to provide data to input decisions in public policy, 

research and academic education. 

The team UNESP- Franca prepares weekly reports 

on the foreign policy of Brazil and Venezuela, 

through the read-back of news about the theme 

conveyed in daily newspapers in both countries. 

Besides the production of reports, the team is 

responsible for organizing the following monthly 

events: reading meetings where is discussed and 

analyzed texts about foreign policy and related 

issues; and CineGEDES, together with the Centre 

for Defence and Armed Forces and the Scenario 

Development Group Prospective (both also linked 

to GEDES), an event whose purpose is to promote 

discussion on foreign policy, defense and 

international security among group members from 

a film or documentary. . 

OPEx is distributed electronically and your current 

list of subscribers includes more than 1,800 

addresses, both personal and institutional, can the 

content of the reports also be accessed through the 

group of pages in social networks Facebook 

(/observatoriodepoliticaexterior) and Twitter 

(@opex_unesp). In 2009, the OPEB won an award 

for best extension project in the Humanities at the 

V Congress of the UNESP University Extension 

and in 2011 was ranked 3rd in the sixth version of 

the same Congress. 
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Introdução 

O Observatório de Política Externa (OPEx), em 

atividade desde 2003, é um projeto de extensão e 

pesquisa vinculado ao Grupo de Estudos de Defesa 

e Segurança Internacional (GEDES). A equipe da 

FCHS-UNESP (Franca), responsável pelo 

Observatório de Política Exterior Brasileira (OPEB) 

e pelo Observatório de Política Exterior 

Venezuelana (OPEV), trabalha em parceria com a 

Universidade Nacional de Rosário (Argentina), com 

a Universidade da República (Uruguai) e com as 

universidades federais brasileiras de Sergipe e dos 

Pampas (Campus Santana do Livramento). A 

produção central do grupo contempla o 

desenvolvimento de documentos informativos 

semanais acerca dos fatos noticiosos extraídos de 

periódicos diários, que tem por tema central a 

Política Exterior de Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Venezuela. Ademais, o projeto inclui a 

produção de uma resenha mensal sobre os 

posicionamentos dos editoriais de jornais e revistas 

semanais de comprovado alcance nacional, 

referentes à temática central. Eventualmente, 

desenvolve-se dossiês acerca de acontecimentos 

internacionais relevantes que envolvem os países 

integrantes do OPEx da FCHS-UNESP Franca, que 

realiza os informes do Brasil (Observatório de 

Política Exterior Brasileira – OPEB), iniciados em 

2003, e da Venezuela (Observatório de Política 

Exterior Venezuelana – OPEV), desde 2013. O 

maior veículo de distribuição desses informes é o 

envio de emails com os mesmos para mais de dois 

mil inscritos. Outro canal de veiculação é através da 

impressão dos informes semanais, os quais são 

disponibilizados na biblioteca da FCHS. Além disso, 

o grupo conta com páginas em diversas redes 

sociais, onde divulga as notícias que foram 

redigidas. Por fim, desde 2013, os membros da 

equipe FCHS-UNESP produzem podcasts 

informativos com algumas notícias dos informes 

semanais comentadas por professores e pós-

graduandos da FCHS-Unesp Franca e do Programa 

de Pós-graduação em Relações Internacionais San 

Tiago Dantas (Unesp, Unicamp e PUC-SP). Outro 

produto do grupo é a realização de reuniões de 

leitura e discussões sobre filmes (CineGEDES) 

cujas temáticas sejam relacionadas à política 

externa e mídia. A escolha dos textos é feita por 

indicação do orientador e dos próprios membros do 

grupo, buscando expandir a análise, à luz das 

Teorias de Relações Internacionais, do conteúdo 

trabalhado nas reuniões de correção dos informes, 

de modo a aprofundar os conhecimentos a cerca de 

Política Exterior e seus desdobramentos e 

estimulando um debate mais crítico sobre as 

notícias. Vale ressaltar que as reuniões são abertas 

ao público em geral.  

 

Objetivos 

O principal objetivo do grupo é fornecer material de 

pesquisa de modo mais parcial possível, de modo a 

facilitar as pesquisas da comunidade acadêmica 

sobre questões de política externa, bem como 

ampliar o acesso da população em geral a essas 

notícias. Os redatores desenvolvem capacidade de 

análise, seleção, síntese e redação. Os informes 

semanais têm o objetivo de sintetizar os fatos de 

política externa ocorridos na semana e divulgados 

pelos principais jornais de cada país. Os informes 

mensais visam analisar como o ato de política 

externa foi interpretado pelos diferentes veículos. 

Os dossiês buscam não somente apresentar os 

fatos, mas também analisá-los sob a perspectiva da 

política externa dos diferentes atores envolvidos. As 

reuniões de leitura e as análises dos filmes, por sua 

vez, têm o objetivo de expandir o conhecimento 

teórico dos envolvidos e ampliar os debates sobre 

política externa e mídia, de modo que haja o 

aumento das perspectivas acerca da realidade da 

política externa, enriquecendo das discussões nas 

reuniões de correção. 

 

Material e Métodos 

A redação semanal utiliza jornais de grande 

circulação de cada país analisado; no caso do 

Brasil, os periódicos usados são a Folha de São 

Paulo, o Estado de São Paulo, o Correio Braziliense 

e O Globo. O informe venezuelano, por sua vez, é 

realizado com base nas notícias veiculadas pelo 

Correo del Orinoco e El Universal. No caso dos 

informes semanais, depois de realizada a leitura na 

íntegra dos jornais apontados, os redatores 

selecionam os fatos de política exterior. Em 

seguida, as notícias portadoras destes fatos são 



 

relidas e redige-se um informe com as principais 

informações de cada uma delas, de acordo com o 

assunto tratado, buscando filtrar o posicionamento 

do jornal frente ao fato em questão. Os documentos 

são levados a reuniões semanais onde os fatos de 

política externa e sua própria definição como tal são 

colocados em discussão. Depois desse 

procedimento, o resultado das reuniões passa por 

um grupo de três integrantes responsáveis pela 

correção final, cuja tarefa é verificar as possíveis 

dúvidas, levantadas durante as reuniões de 

correção, sobre a redação e/ou o conteúdo das 

notícias, bem como retificar os possíveis erros de 

redação que não foram percebidos anteriormente. 

Por fim, na quarta-feira, o informe semanal final, 

juntamente com os informes dos outros países, é 

enviado por email para a rede de inscritos. Desse 

modo, percebe-se que, dentre os elementos 

fundamentais para a metodologia do grupo, a 

responsabilidade com prazos e a pontualidade são 

aspectos de grande importância para o nosso 

trabalho, visto que o envio dos informes ocorre de 

maneira articulada com o trabalho dos demais 

países, de modo que chegue pontualmente para os 

assinantes do Observatório. Por sua vez, os 

informes mensais, direcionados para os veículos de 

comunicação do Brasil, fazem uma análise dos 

editoriais não apenas dos jornais citados, mas 

utilizam também outros periódicos (Valor Econômico 

e Zero Hora) e revistas de grande circulação 

nacional, como Veja e Carta Capital. Assim, 

pretende-se observar o posicionamento da grande 

mídia brasileira frente aos acontecimentos de 

política externa do país. Os dossiês também são 

produzidos a partir dos jornais apresentados 

juntamente à base de dados criada. As reuniões de 

leitura são feitas de modo bastante livre, onde os 

participantes expõem suas idéias e opiniões acerca 

do texto lido, buscando articulá-las com a conjuntura 

do momento. Do mesmo modo funciona o 

CineGEDES.  O envolvimento dos membros com as 

atividades do grupo constitui, portanto, uma 

pesquisa aplicada ao envolver técnica, concepção 

de conhecimento de produtos: os informes 

semanais, mensais e os dossiês, assim como os 

debates das reuniões de leitura e do CineGEDES.  

 

Resultados e Discussão 

Ao final da correção, temos um documento com o 

panorama dos atos de política exterior do Brasil e 

da Venezuela que ganharam notoriedade na mídia 

e, consequentemente, influenciaram de alguma 

forma a opinião pública. Os informes mensais 

contribuem para analisar não só as políticas de 

Estado, mas também as críticas que receberam dos 

meios de comunicação descritos, grandes 

formadores de opinião. Desse modo, é possível 

verificar como uma parcela influente da população 

percebe e se posiciona com relação às ações de 

política externa do país. Os dossiês concebem um 

documento único e conciso, portador da cronologia 

dos fatos correntes de grandes eventos 

internacionais. Indo além, o OPEx se insere num 

ambiente de cooperação interinstitucional, com 

parcerias já estabelecidas na Argentina e Uruguai, 

assim como com instituições dentro do próprio país, 

visando consolidar um projeto de integração e 

expansão aos demais países do Cone-Sul. Os 

informes semanais, desenvolvidos a partir da 

mesma metodologia, representam uma contínua 

comunicação com nossos vizinhos, visto que se faz 

necessária uma articulação entre todos os 

Observatórios para que os informes não atrasem. 

Portanto, constatamos que o grupo, além de 

disponibilizar uma avaliação da imprensa e 

desenvolver a capacidade de análise, seleção, 

síntese e redação de seus membros, também se 

destaca pela iniciação científica através da 

produção de artigos, estimulada pelo constante 

contato com a temática central. Outro exemplo disso 

vem a ser o projeto em andamento de produção de 

um E-book conjunto entre os Observatórios, no qual 

haverá vários artigos sobre a política exterior de 

países da América do Sul redigidos e revisados 

pelos membros. Este logo será disponibilizado ao 

público em geral. 

 

 

Conclusões 

O trabalho realizado pelo OPEx nos permite verificar 

de que modo as notícias de política externa do 

Brasil e da Venezuela são percebidas e veiculadas 

pelos principais meios de comunicação da grande 

mídia nacional. Através dos informes semanais, 

pode-se analisar de que modo os jornais buscam 

transmitir as notícias do dia a dia. Desse modo, é 

possível perceber que, por mais imparciais que 

esses veículos de comunicação se dizem ser em 

relação aos fatos, há sempre um viés ideológico, 

mais ou menos evidente, na redação das notícias.  

Os informes mensais, por sua vez, expõem os 

posicionamentos mais gerais e mais explícitos 

desses periódicos, onde estes expressam sua 

opinião mais diretamente acerca de um determinado 

assunto. O trabalho dos informes mensais possui 



 

uma importância estratégica que, quando articulada 

à leitura dos informes semanais, permite ao leitor 

entender porque a notícia foi redigida de uma 

determinada maneira e não de outra. Essa 

articulação mostra que a leitura de ambos os 

projetos são co-complementares, na medida em que 

a compreensão de um torna-se mais completa 

quando associada à utilização de outro. Nessa 

perspectiva, a realização de reuniões de leitura e os 

CineGEDES ampliam as perspectivas dos redatores 

acerca de questões de política externa e mídia, o 

que reflete diretamente na profundidade das 

reuniões de correção,  trazendo mais informações 

para as discussões. Portanto, o projeto de extensão, 

já consolidado, perpetua um trabalho de integração 

entre extensão, pesquisa e ensino, criando e 

expandindo uma fonte para a pesquisa em Política 

Externa e, ao mesmo tempo, interagindo com 

colegas e profissionais das Relações Internacionais 

no Brasil e nos países vizinhos. 
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