
Centro Universitário Sagrado Coração – UNISAGRADO  
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000 

unisagrado.edu.br 

133 

SAN TIAGO DANTAS E A POLÍTICA EXTERNA INDEPENDENTE: 
CONTRIBUIÇÕES SISTEMÁTICAS PARA A POLÍTICA EXTERNA E 

DOMÉSTICA BRASILEIRA 

Lucas Padilha Pereira Silva¹; Bruno Vicente Lippe Pasquarelli¹ 

¹Área de Ciências Exatas, Humanas e Sociais – Centro Universitário Sagrado Coração 
lucaspadilhaps@outlook.com;  brunopasquarelli@unisagrado.edu.br 

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica com bolsa – PIBIC 
Agência de fomento: FAP/UNISAGRADO 
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Avaliou-se a Política Externa Independente de San Tiago Dantas e suas contribuições 
sistemáticas para a política externa e doméstica brasileira. Após aprovação pelo Comitê de 
Ética, a coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa documental e bibliográfica de 
fontes primarias e secundárias – tais como Política Externa Independente e História da 
política exterior do Brasil. Foi-se utilizada da análise de conteúdo qualitativa e de métodos 
comparativos em política a fim de, respectivamente, aprofundar e investigar os elementos 
preceituais da Política Externa Independente (PEI) e de corroborar com os meandros e 
auxiliar nos artifícios analíticos das atividades governamentais e internacionais inerentes ao 
contexto circunscrito ao período cronológico em questão. Após análise concebida, foi possível 
realizar uma discussão acerca das continuidades, variações e recusas dos preceitos 
investigados ao longo das distintas políticas externas adotadas em cada governo regente à sua 
época inerentes à PEI. Ao decorrer do estudo, nota-se mutações e divergências denotadas em 
distintos paradigmas da política exterior brasileira, designados aos interesses e respaldos 
imbricados no compasso da regência governamental e conjuntural no poder. Todavia, a 
importância demarcada nos preceitos basais da Política Externa Independente exerce norte 
referencial e criterioso – sem desconsiderar e/ou negligenciar o concerto doméstico – como 
parâmetro instruidor para o manuseio e para a operação da política exterior brasileira. 
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