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Guia para consulta: Autores
1.Índice remissivo de autores
1.1 Conteúdo
autores de matérias (artigos, documentos, discursos, relatórios e resenhas)

1.2 Padrão adotado
arranjo: ordem alfabética de autores (sobrenome, nome), em negrito, e dentro de cada autor, a
relação, também em ordem alfabética (ordem como a do computador) dos títulos publicados,
seguidos de dois pontos (e não de hífen) se houver sub-título, e, ainda, seguidos de hífen e
referências do artigo (ver no corpo da obra as páginas iniciais e finais, pois nem sempre coincidem
com o sumário).

•

Havendo mais de um autor:
todos aparecem em primeiro lugar, repetindo-se a referência (tipo rodízio de autores) sob
cada um deles

Quando se tratar de autoria de resenha:
nome do autor (sobrenome, nome), em negrito, e, na linha de baixo: (res.), autor (sobrenome,
nome) e título da obra obra resenhada.
• havendo mais de uma resenha, sem título geral: dados das obras resenhadas separadamente,
com a paginação correspondente (pode ser a mesma, ou ser diferente para cada
obra...conforme aparece na revista)
• quando a resenha tiver título, encontram-se dados do autor, (res.) e o título da resenha,
seguido de dois pontos e autor e título da obra resenhada.
•

Quando o autor for organizador ou autor de prefácio ou comentários, está indicado antes do
título

1.3 Exemplos
Chiaretti, Marco; Martin, Margarita;
Acordo no México – v.3 n.1 p. 160-164 1994
Apesar da crise, PRI é favorito no México; frente de esquerda cresce em Buenos Aires – v.3 n.1
p.160-164 1994
Este índice foi elaborado sob a coordenação da professora Maria Christina Barbosa de Almeida (Escola de Comunicação e Artes – USP) com as seguintes colaboradoras: Adriana Domingues Torello, Daniela Christina F. Oliveira, Maria
Elizabeth C. Pedrosa, Silvana A. Fontanelli.
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Duarte Villa, Rafael
Desarmamento nuclear: desafio para o século XXI – v.6 n.2, p.115-130 1997
Política externa na administração Hugo Chávez – v.13 n.1 p.99-120 2004
(res.) Ayerbe, Luís Fernando. A Revolução Cubana – v.13 n.4 p.101-107 2005
(res.) Cisneros, Isidro S. Derechos humanos de los pueblos indígenas en México: contribución
para una Ciencia Política de los Derechos – v.14 n.3 p.147-151 2005/2006
(res.) Mathews, Jessica Tuchman. Segurança nacional redefinida – v.1 n.1 p.155-157 1992
Flores, Mario Cesar
Panorama da (in)segurança internacional – v.13 n.3 p.55-65 2004/2005
O policial benigno e a tolerância zero – v.11 n.3 p.72-77 2002/2003
Góes Filho, Synesio Sampaio
(res.) A história de Helio Jaguaribe: Jaguaribe, Helio. Um estudo crítico da história – v.10 n.2
p.129-137 2001
Martin, Margarita; Chiaretti, Marco
Acordo no México – v.3 n.1 p. 160-164 1994
Apesar da crise, PRI é favorito no México; frente de esquerda cresce em Buenos Aires – v.3 n.1
p.160-164 1994
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Autores
A
Abdenur, Roberto
A governança progressiva e o papel do Estado: considerações sobre o ‘Comunicado de Berlim’ –
v.9 n.2 p.98-103 2000
Mercosul, ALCA, União Européia: reflexões para uma estratégia brasileira – v.6 n.2 p.62-70 1997
O Brasil e a nova realidade asiática: uma estratégia de aproximação – v.2 n.3 p.4369 1993/1994
Política externa e desenvolvimento – v.3 n.3 p.51-71 1994/1995
Abreu, Marcelo de Paiva
O Brasil, o GATT e a OMC: histórias e perspectivas – v.9 n.4 p.89-119 2001
Akyüz, Yilmaz
A crise financeira do Leste asiático: de volta para o futuro? – v.7 n.2 p.41-53 1998
O debate sobre a arquitetura financeira internacional: reformando os reformadores – v.9 n.4 p.521 2001
Ajami, Fouad
A convocação – v.2 n.4 p.161-168 1994
Albright, Madeleine
Pontes, bombas ou tumulto? – v.12 n.3 p.77-89 2003/2004
Albuquerque, J. A. Guilhon
A Alca na política externa brasileira – v. 10 n.2 p.7-20 2001
Bill Clinton: um presidente para que século? – v.9 n.3 p.72-89 2000/2001
Mercosul: integração regional pós-Guerra Fria – v.1 n.2 p.112-121 1992
México: a derradeira transição – v.4 n.1 p.70-86 1995
O NAFTA e o futuro do Mercosul – v.2 n.3 p.19-29 1993/1994
Relações Brasil-Estados Unidos e a integração continental – v.5 n.1 p.3-19 1996
(res.) História sem fim ou Quem tem medo de Fukuyama – v.1 n.1 p.143-150 1992
Alcaly, Roger
Ele tem o mundo todo nas mãos – v.8 n.4 p.35-51 2000
Alfonso, Haroldo Dilla
Cuba: significado e importância das mudanças – v.7 n.2 p.127-146 1998
Almeida, Guilherme Assis
(res.) Alves, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos na pós-modernidade – v.14 n.4 p.155157 2006
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Soberania, cosmopolitismo e o Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) – v.15 n.1
p.93-104 2006
Almeida, Paulo Roberto de
(res.) Contribuições à história diplomática – Pierre Renouvin ou a aspiração total: Renouvin,
Pierre (org.). Histoire des relations internationales – v.3 n.3 p.183-194
1994/1995
O Brasil e o Mercosul em face do NAFTA – v.3 n.1 p.84-96 1994
O Mercosul no contexto regional e internacional – v.2 n.2 p.86-103 1993
(res.) Garcia, Eugênio Vargas. Entre América e Europa: a política externa brasileira na década de
1920 – v.15 n.2 p.145-148 2006
(res.) Vigevani, Tullo; Mariano, Marcello Passini. Alca: o gigante e os anões – v.12 n.2 p.154-158
2003
(res.) Barreto, Fernando de Mello. Os sucessores do Barão: relações exteriores do Brasil, 1964-1985
– v.15 n.3 p.191-196 2006/2007
(res.) A volta ao fatual de qualidade: Barreto. Fernando P. de Mello. Os sucessores do Barão:
relações exteriores do Brasil. (pref.) Lafer, Celso – v.10 n.3 p.174-177 2001/2002
(res.) Nasser, Rabih Ali: A OMC e os países em desenvolvimento – v.12 n.1 p.146-148 2003
(res.) Cervo, Amado Luiz; Bueno, Clodoaldo: A nova história diplomática – v.1 n.2 p.198-206 1992
Almeida Filho, Agassiz
(res.) Díez Espinosa, José Ramón: El laberinto alemán: democracias y dictaduras, 1918-2000 – v.13
n.1 p.181-186 2004
Alves, José Augusto Lindgren
A Conferência do Cairo sobre população e desenvolvimento e suas implicações para as relações
internacionais – v.3 n.3 p.131-148 1994/1995
‘Abstencionismo’ e ‘Intervencionismo’ no sistema de proteção das Nações Unidas aos direito
humanos – v.3 n.1 p.97-106 1994
Fragmentação ou recuperação – v.13 n.2 p.9-20 2004
Alves, Lauro Eduardo Soutello
A École Nationale d´Administration: retrato de uma França em evolução – v.8 n.2 p.104-113 1999
O México e o regime de investimentos no NAFTA – v.1 n.1 p.154-155 1992
Alves, Lauro Eduardo Soutello; Ganem, Adalnio Senna
O Brasil e a OCDE: uma relação profícua – v.9 n.2 p.92-97 2000
Amaral, Sergio
As sinalizações do novo século – v.13 n.2 p.87-102 2004
Uma política externa para o século XXI – v.15 n.2 p.7-20 2006
Amaral Júnior, Alberto do
‘Cláusula social’ e comércio internacional – v.7 n.3 p.124-140 1998/1999
Amorim, Celso
A lição de Cancun – v.12 n.3 p.27-36 2003/2004
A OMC pós-Seattle – v.8 n.4 p.100-115 2000
A ONU aos 60 – v.14 n.2 p.17-24 2005
Inserção global do Brasil: OCM, Mercosul, Alca, Zona de Livre Comércio do Brasil com a União
Européia – v.12 n.2 p.121-125 2003
Multilateralismo acessório – v.11 n.3 p.55-61 2002/2003
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O Brasil e o Conselho de Segurança das Nações Unidas – v.9 n.3 p.193-196 2000/2001
Perspectivas do Brasil – v.2 n.3 p.133-142 1993/1994
Rumo a um mundo livre das armas nucleares: o significado de um ‘compromisso inequívoco’ –
v.9 n.3 p.143-162 2000/2001
Amorim, Celso; Thorstensen, Vera
Uma avaliação preliminar da Conferência de Doha: as ambigüidades construtivas da agenda do
desenvolvimento – v.10 n.4 p.57-81 2002
Amin, Samir
Que futuro terão as Nações Unidas? – v.14 n.2 p.87-112 2005
Anderson, Perry
Sob o signo do provisório – v.4 n.4 p.3-23 1996
Andrade, Eduardo
(res.) Rodrik, Dani; Estevadeordal, Antoni; Taylor, Alan M.; Valasco, Andres. Integrating the
Americas: FTAA and beyond – v.13 n.3 p.101-105 2004/2005
Annan, Koffi
‘Dentro de uma liberdade mais ampla’: momento de decisão nas Nações Unidas – v.14 n.2 p.7-15
2005
Arantes Jr., Abelardo
O conflito de 2001 no Afeganistão e suas implicações para a ordem internacional – v.11 n.1 p.4165 2002
Arashiro, Zuleika; Jank, Marcos
A nova moldura das negociações comerciais: investimentos, compras governamentais, serviços e
propriedade intelectual – v.13 n.3 p.33-46 2004/2005
Araujo, Braz José de; Ishioka. Neyde Sati
(res.) Brown, Eugene. The debate over Japan’s strategic future: bilateralism versus regionalism –
v.2 n.3 p.150-151 1993/1994
(res.) Funabashi, Yoishi. Japan and the new world order – v.1 n.1 p.154-155 1992
(res.) Wolferen, Karel van. Japan’s non-revolution – v.2 n.3 p.151-152 1993/1994
Araujo, Braz José; Lohbauer, Christian
(res.) Asmus, Ronald D. Germany and America: partners in leadership? – v.1 n.1 p.152-154 1992
(res.) Hamilton, Daniel. A more european Germany, a more german Europe – v.1 n.1 p.152-154 1992
(res.) Treverton, Gregory F. The new Europe – v.1 n.1 p.152-154 1992
Araujo, Braz José; Pecequilo, Cristina S.
(res.) Baer, M. Delal. North American Free Trade – v.1 n.3 p.209-210 1992/1993
Araujo, Braz José; Uehara, Alexandre Ratsuo
(res.) Terumasa, Nakanishi. Saying yes to the Japan-US partnership – v.1 n.1 p.154-155 1992
Arriola, Salvador
Economia e política externa na América Latina, política externa e processos de integração, as
assimetrias e a integração: o começo de uma resposta – v.11 n.2 p.99-111 2002
Arslanian, Regis Percy
Os países do unilateralismo comercial norte-americano – v.3 n.3 p.117-124 1994/1995
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Arslanian, Regis Percy; Lyrio, Mauricio Carvalho
A reforma da lei de patentes no Brasil e as pressões norte-americanas na área de propriedade
intelectual – v.4 n.2 p.3-12 1995
Aschieri, Enrique
Crise deve provocar segundo turno – v.4 n.1 p.152-154 1995
Ash, Timothy Garton
Polônia neo-pagã – v.4 n.4 p.33-45 1996
Azambuja, Marcos de
Apresentação – v.15 n.2 p.117-117 2006
Armas de destruição em massa – riscos e oportunidades – v.13 n.1 p.7-14 2004
O Brasil e a conferência do Rio – v.1 n.1 p.58-64 1992
Os programas nucleares da Coréia do Norte, do Irã e suas conseqüências – v.15 n.1 p.41-46 2006
Um decálogo para o Mercosul – v.8 n.3 p.15-25 1999/2000

B
Bahadian, Adhemar G; Lyrio, Maurício Carvalho
Alca: um depoimento da co-presidência brasileira- v.14 n.3 p.125-137 2005/2006
Bahadian, Adhemar G.; Vargas, Everton Vieira
O Brasil e a Cúpula das Américas – v.7 n.2 p.90-116 1998
Baptista, Luiz Olavo
O Brasil na encruzilhada das negociações globais – v.10 n.4 p.47-56 2002
(res.) Lamy, Pascal. L’ Europe en première ligne – v.11 n.2 p.127-129 2002
(res.) Xu, Yi-Chong; Weller, Patrick. The governance of world trade: international civil servants
and the GATT/WTO – v.14 n.2 p.130-135 2005
Barbosa, Rubens Antonio
A integração regional e o Mercosul – v.1 n.2 p.132-137 1992
A nova geografia econômica do continente – v.10 n.2 p.28-47 2001
O Brasil e suas opções internacionais: a articulação entre o universal e o regional – v.3 n.3 p.101116 1994/1995
Perspectivas da Alca – v.13 n.2 p.53-62 2004
O lugar do Brasil no mundo – v.5 n.2 p.69-82 1996
Barbosa, Rubens Antonio; Yang, Philip
Uma política de offsets para o Brasil? – v.9 n.1 p.51-58 2000
Barreto, Fernando de Mello
Regras multilaterais para investimentos: tratamento nacional – v.5 n.1 p.20-35 1996
(res.) Bueno, Clodoaldo. Política externa da primeira república: os anos de apogeu, 1902 a 1918 –
v.12 n.2 p.131-138 2003
Barreto Filho, Fernado P. de Mello
(res.) MacMillan, Margaret: Paris 1919 – six months that changed the world – v.13 n.2 p.159-165 2004
Barros, Sebastião do Rego
A Rússia no Sistema Internacional – v.6 n.4 p.151-168 1998
O Itamaraty e os brasileiros no exterior – v.5 n.3 p.106-114 1996/1997
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Bartley, Robert L.
Em defesa do otimismo. O Ocidente precisa acreditar em si mesmo – v.2 n.4 p.147-151 1994
Batista, Paulo Nogueira
A política externa de Collor: modernização ou retrocesso? – v.1 n.4 p.106-135 1993
Cláusula social e comércio internacional: uma antiga questão sob nova roupagem – v.3 n.2 p.3654 1994
Conclusões do Colóquio – v.1 n.2 p.174-178 1992
Dolarização: significado e conseqüências – v.2 n.4 p.64-81 1994
sustentáveis – v.2 n.3 p.31-42 1993/1994
Modernização e democratização da negociação internacional – v.2. n.1 p.47-59 1993
Nova ordem ou desordem internacional? – v.1 n.1 p.31-41 1992
O desafio brasileiro: a retomada do desenvolvimento em bases ecologicamente Presidindo o
Conselho de Segurança da ONU – v.1 n.3 p.86-99 1992/1993
Baumbach, Marcelo
(res.) Alves, J. A. Lindgren: Os direitos humanos como tema global – v.3 n.4 p.138-140 1995
Beales, Derek
(res.) O Marquês de Pombal: Maxwell, Kenneth. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo –
v.5 n.2 p.83-88 1996
Belli, Benoni
Direitos humanos e a governabilidade: o papel das Nações Unidas – v.9 n.4 p.120-131 2001
Direitos humanos e dominação nas relações internacionais contemporâneas – v.14 n.2 p.65-77 2005
Belli, Benoni; Fonseca Jr., Gelson
Novos desafios das Nações Unidas: prevenção de conflitos e agenda social – v.10 n.1 p.57-68 2001
Benson, Todd A
A lei Helms-Burton: um obstáculo à democracia em Cuba? – v.9 n.1 p.104-136 2000
Bergsten, C. Fred
Política econômica externa para o próximo presidente dos EUA – v.13 n.1 p.121-132 2004
Uma renascença para a política comercial dos EUA? – v.11 n.4 p.83-94 2003
Berlin, Isaiah
Do discernimento político – v.5 n.3 p.24-36 1996/1997
Bernal-Meza, Raúl
Os dez anos de Mercosul e a crise argentina: a necessidade de revisar o modelo de integração –
v.10 n.4 p.7-46 2002
Bertram, Christoph
O interesse da Europa é manter-se ao lado do número um – v.12 n.2 p.45-52 2003
Biato, Marcel
O Tribunal Penal Internacional e a segurança coletiva – v.10 n.3 p.132-147 2001/2002
Binyan, Liu
Enxerto de civilizações: nenhuma cultura é uma ilha – v.2 n.4 p.152-154 1994
Binyan, Liu; Link, Perry
Um grande salto para trás? – v.7 n.3 p.85-101 1998/1999
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Bittar, Eduardo C. B.
Globalização da discriminação e insegurança mundial – v.15 n.2 p.33-44 2006
Blix, Hans
Questões sobre a Guerra do Iraque: o uso de força, armas de destruição em massa e as Nações
Unidas – v.14 n.3 p.85-95 2005/2006
Recomendações da Comissão para Armas de Destruição em Massa (WMDC) – v.15 n.2 p.118-127
2006
Belli, Benoni; Fonseca Jr., Gelson
Política e Direito nas relações internacionais: a consolidação da justiça internacional – v.10 n.4
p.114-132 2002
Borda Medina, Ernesto
A política da Paz de Andrés Pastrana: turbulência de um caminho em ascensão – v.8 n.3 p.114137 1999/2000
Bradford Jr., Colin I.
Integração regional e estratégias de desenvolvimento num contexto democrático – v.1 n.2 p.79-86
1992
Bresser Pereira, Luiz Carlos veja Pereira, Luiz Carlos Bresser
Brzezinski, Zhigniew
Acordos globais seletivos – v.1 n.1 p.42-57 1992
Bueno, Clodoaldo
Pan-Americanismo e projetos de integração: temas re c o r rentes na história das relações
hemisféricas (1826-2003) – v.13 n.1 p.65-80 2004
(res.) Dupas, Gilberto. Hegemonia, Estado e governabilidade: perplexidades e alternativas no
centro na periferia – v.11 n.2 p.132-135 2002
(res.) Fausto, Boris; Devoto, Fernando J. Brasil e Argentina: um ensaio de história comparada,
1850-2002 – v.13 n.4 p.83-86 2005
Buruma, Ian
O Japão contra si mesmo – v.3 n.2 p.5-20 1994
Bush, George W.
A estratégia de segurança nacional dos EUA – v.11 n.3 p.78-113 2002/2003

C
Camargo Neto, Pedro de
Integração Agrícola das Américas – v.5 n.4/ v.6 n.1 p.12-16 1997
Campos Mello, Flávia de
A renovação da direita espanhola – v.5 n.1 p.154-155 1996
(res.) Baumann, Renato (org.). O Brasil e a economia global – v.5. n.2 p.114 1996
(res.) Brasil x EUA: informática e Política externa: Vigevani, Tullo. O contencioso Brasil x Estados
Unidos da informática: uma análise sobre formulação de política exterior – v.4 n.4 p.129 1996
(res.) Duesterberg, T. J. Prospects for a EU-NAFTA Free Trade Agreement – v.4 n.2 p.171-172 1995
(res.) Globalização e inserção internacional do Brasil: Baumann, Renato (org.) O Brasil e a
economia global – v.5 n.1 p.149-150 1996
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(res.) O regionalismo e a ordem internacional: Fawcett, Louise; Hurrell, Andrew (orgs).
Regionalism in world politics: regional organization and international order – v.5 n.2 p.103106 1996
(res.) Sachs, Jeffrey D. Consolidating capitalism – v.4 n.2 p.154-155 1995
Cannabrava, Ivan
O Brasil e as operações de manutenção da paz – v.5 n.3 p.93-105 1996/1997
Cardoso, Eliana; Yusuf, Shahid
Capitalismo vermelho: crescimento e inflação na China – v.3 n. 1 p.34-47 1994
Cardoso, Elsa
A governabilidade democrática regional e o papel (des)integrador da energia – v.15 n.3 p.35-43
2006/2007
Cardoso, Fernando Henrique
Governança progressiva para o século XXI – v.8 n.3 p.173-185 1999/2000
Guerreiro e amigo (In: Homenagem ao Fernando Gasparian, 1930-2006) – v.15 n.3 p.11-13 2006/
2007
Política externa: fatos e perspectivas – v.2 n.1 p.3-10 1993
Relatório sobre o sistema de conferências ibero-americanas – v.12 n.3 p.127-131 2003/2004
Reunião de Presidentes da América do Sul, 2 – v.12 n.2 p.126-130 2003
Uma nova rota para as Américas – v.3 n.2 p.111-112 1994
Cardozo, Hilarión
Comentários ao artigo de Alberto Couriel. Couriel, Alberto. Da democracia política à democracia
econômica e social –v.8 n.2 p.158-177 1999
Cardozo, José Eduardo Martins
(res.) Dallari, Pedro Bohomoletz de Abreu: Constituição e tratados internacionais – v.13 n.1 p.165168 2004
Castro, Claudio de Moura
Recursos humanos na Rússia: oferta abundante e uso incompetente – v.2 n.4 p.24-63 1994
Castro, Jorge
Diferentes posições no sistema internacional. Brasil, Argentina e EUA: um triângulo iniludível –
v.3 n.4 p.36-41 1995
Castro, Jorge; Feonova, Mariana
Kosovo e o novo sistema de segurança internacional – v.8 n.3 p.98-113 1999/2000
Castro, Luiz Augusto de Araújo
Brasil-Argentina: medidas bilaterais de fortalecimento de confiança na área do controle de
armamentos – v.2 n.2 p.68-78 1993
Cavagnari Filho, Geraldo Lesbat
Avaliação e perspectivas da P&D militar – v.3 n.1 p.17-33 1994
O argumento do império – v.12 n.1 p.75-84 2003
Ceceña, Ana Esther
México: neoliberalismo e prejuízo social – v.9 n.1 p.143-157 2000
Cepeda Ulloa, Fernando
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Álvaro Uribe: dissidente – v.12 n.2 p.97-107 2003
César, Luís Fernando Panelli; Yang, Philip; Magnoli, Demétrio
Em busca do interesse nacional – v.9 n.1 p.33-50 2000
Chacon, Vamireh
A grande Ibéria: realidades e possibilidades – v.15 n.2 p.45-52 2006
A invenção da América Latina – v.11 n.4 p.103-110 2003
Chiaretti, Marco
Irlanda do Norte, entre a paz e o horror – v.5 n.3 p.142-144 1996/1997
Japão busca seu espaço – v.5 n.1 p.155-156 1996
(res.) Tiersky, Ronald. Miterrand’s legacy – v.4 n.1 p.155-157 1995
Chiaretti, Marco; Martin, Margarita
A saída de Hosokawa – v.3 n.1 p.160-164 1994
Acordo no México – v.3 n.1 p. 160-164 1994
Apesar da crise, PRI é favorito no México; frente de esquerda cresce em Buenos Aires – v.3 n.1
p.160-164 1994
Caldera cumpre – v.3 n.1 p.160-164 1994
Clinton continua firme – v.3 n.1 p.160-164 1994
Espada sobre Clinton – v.3 n.1 p.160-164 1994
Israel – v.3 n.1 p.160-164 1994
Massacre de Hebron – v.3 n.1 p.160-164 1994
Menem 1995 – v.3 n.1 p.160-164 1994
Menem versus Cavallo – v.3 n.1 p.160-164 1994
Piora guerra na Bósnia – v.3 n.1 p.160-164 1994
Política anti-Japão é popular nos EUA; governo tenta ampliar o NAFTA – v.3 n.1 p.160-164 1994
Reforma política prejudica PS e PLD pode voltar ao poder no Japão – v.3 n.1 p.160-164 1994
Velhos quadros na Rússia – v.3 n.1 p.160-164 1994
Chohfi, Osmar
Gerenciamento de crises: a questão fronteiriça Peru-Equador – v.11 n.3 p.136-145 2002/2003
Christopher, Warren
A liderança dos Estados Unidos e as oportunidades norte-americanas – v.4 n.3 p.3-23 1995/1996
Cintra, Marcos Antônio Macedo
(res.) Taylor, John. O circo da ambição – cultura, riqueza e poder nos anos yuppies – v.2 n.3 p.143144 1993/1994
Coelho, Pedro Motta Pinto
Relações Brasil-Argentina e o Mercosul: uma visão geoeconômica da integração – v.7 n.1 p.31-60
1998
Cohen, Eliot A.
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