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Em 2022 são 2 anos de O Não. Entre muitos

erros (muitos mesmo) tivemos várias tacadas

certeiras. 

Não chegaríamos até aqui se não fosse a

confiança e a dedicação ao trabalho. 

O Não nunca foi sobre números, mas sobre a

construção genuína de caminhos para a

educação e sobre respeito à

democratização do conhecimento. Esse

último veio sempre em primeiro lugar.
Aprendemos muito com cada parceiro e

colaborador que está ou esteve com a gente

e esperamos aprender sempre mais. 

Porque O Não é sobre isso também:

aprendizado. 

JUNTOS?
VAMOS

Lara Martins, Equipe O Não
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QUEM
SOMOS?
A gente acredita que as relações
internacionais são pra todo mundo. 

A informação, o conhecimento, a
ciência, a educação, tudo isso é
direito nosso. 

E O Não sempre quis levar isso pra
mais perto de quem realmente
importa, mas como? da forma mais
coletiva e autêntica possível!

A gente nasceu com um simples post e
indicação de livro. Esse post virou uma
live. Essa live virou uma parceria, e
depois virou um curso, e mais outro
curso. Uau! 

Quem diria que aquele projeto que
começou com 1 pessoa, hoje beira à
aproximadamente 40 colaboradores. 

A educação é o nosso ponto de
partida e o nosso ponto de chegada,
porque é exatamente assim que a
gente acredita que a  política
internacional deva ser: menos
reuniões fechadas e mais espaços de
discussão lotados, menos insulamento
e mais diálogo, menos decisões de
cima pra baixo e mais olho no olho! ;) 
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Num processo natural e bem
orgânico, os membros desse projeto
conseguiram, como ninguém, traduzir
o futuro do debate das relações
internacionais no Brasil. 

O que a gente esta fazendo é
reinventando o possível, porque
queremos um mundo diferente.

Desde o dia 1 buscamos a
humanização do debate das R.I,
desconstruindo complexidades e
aquele jeito de lidar com temas da
"alta política". 

Ousamos ser diferentes para que
todos possam ser protagonistas desse
processo. 
Quem quer reinventar a relação das
pessoas com a política não tem
tempo para cortar ninguém, pelo
contrário, o nosso tempo é gasto em
expansão desse espaço. 

Desde o primeiro dia, ainda é dia 1
por aqui.

Bem-vindos ao ano de 2021 no O
Não. 



ALGUÉM QUE RECEBE UMA
EDUCAÇÃO PARA A POLÍTICA

(INTERNACIONAL, INCLUSIVE) DE
QUALIDADE, É MAIS CAPAZ DE CRIAR
NOVOS MUNDOS. PRIMEIRO PARA SI,

DEPOIS PARA O CONJUNTO DA
SOCIEDADE.

OLHE PRA SI
OLHE PARA
O MUNDO

Tainah Pereira, Equipe O Não



Somos muitos.
E estamos em vários lugares!

DE ONDE
VIEMOS?
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Buscamos fugir da narrativa que pensa, produz e comunica política
internacional do eixo Centro-Sul do Brasil. 

A gente, nós e você que está lendo, precisa urgentemente
descentralizar esse debate, não é mesmo? 



COMO NOS
MOVEMOS?
COM IMAGINAÇÃO

COM PROTAGONISMO

COM COLETIVIDADE
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Re(imaginar) um futuro em que a
política seja amplamente
difundida é redesenhá-lo sem
deixar ninguém pra trás. 

A finalidade do projeto é inovar a
forma de comunicar as R.I no
Brasil. Ao articular educação e a
comunicação com gestão de
projetos, os resultados do O Não
mostram que ensinar com
exemplos do dia a dia, colocando
a América Latina e, por sua vez, o
Brasil, no centro do debate, faz
com que a mensagem seja
passada da forma mais assertiva.

Desde o início do projeto
sabíamos que todas as conexões
que tínhamos que fazer seriam
online, sem olho no olho, sem
abraços ou qualquer coisa do tipo.

O tempo todo estivemos juntos,
mas separados por telas de
celulares, computadores e sinal de
internet. Diversos questionamentos
sobre engajamento e conexão não
saíam das nossas cabeças. “Como
os membros, os nossos parceiros e
os Não internacionalistas iriam se
conectar de verdade se estamos
tão distantes fisicamente uns dos
outros?” 

Esse era o maior dos nossos
desafios, e inspirados na arte,
pensamos em estratégias para,
assim como a poeta Ana Martins
Marques diz, dobrarmos o mapa
de modo que as fronteiras de
nossas casas subitamente se
tocassem.



A IMPORTÂNCIA
DESSA
MISTURINHA
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O compromisso com a diversidade
sempre nos acompanhou, desde o
dia 1 . 

Um coletivo de gente criativa e
com propósito é o que nos move e
também é o que nos diferencia. 

Ainda temos muito trabalho pela
frente, ainda queremos uma
equipe  muito mais diversa, muito
mais rica, cada vez mais original.



EQUIPE DIVERSA 
=
 
 

BRAINSTORM RICO!
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Um dos nossos grandes objetivos de 2021 era a criação do site!
Logo na nossa primeira reunião para planejar o ano, em
novembro de 2020, já discutíamos sobre a estruturação da
nossa casinha virtual.

Criação do site

NÓS 
EM

O nosso planejamento inicial era de 3 textos por semana!
Porém, a gente viu que essa quantidade não estava dando
conta e que a demanda era grande!

Aumento do número de textos 

A gente entendeu que quanto mais perto ficamos dos nossos
seguidores e admiradores, mais ganhamos com isso! 
Assim, uma das nossas metas para 2021 era pensar e colocar
em prática estratégias de engajamento virtuais.
A ideia era ver e sermos vistos! 

Mais engajamento
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DEU
CERTO?

MUITO!
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O Não Internacionalista começou a se desenvolver no
Instagram e nós, como parte do projeto, estavamos
interessados em encontrar formas de ampliar a atuação do
projeto e de nos estabelecermos em outras plataformas.
Assim, nasceu o interesse em criar um site, uma vez que
entendemos que essa plataforma abriria espaços
interessantes de desenvolvimento. Nesse sentido, o site
representa um dos braços mais importantes do projeto
atualmente, porque é um espaço onde conseguimos incluir
as mais diversas ações que são desenvolvidas pelo O Não.
Em outras palavras, essa plataforma é um meio que deixa
claro que somos um projeto diverso, que está em constante
desenvolvimento e sempre buscando alcançar novos
espaços. A partir disso, em 2022 queremos aumentar a
visibilidade do site, especialmente por meio da maior
automação.

O divisor de
águas: site
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Joana D'arc, Equipe O Não



7mil impressões
no Google em 7

meses

132 textos
publicados

3mil visitantes



POLÍTICA
INTERNACIONAL
É PARA
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TODO MUNDO

ACESSE O SITE >

http://onao.com.br/


“2021 foi um ano especial para o O Não, um
ano de crescimento e amadurecimento.
Expandimos nosso projeto sonhando alto, mas
ainda assim com os pés no chão, sempre com
nossos propósitos em mente. Passamos por
desafios e muitas exigências, mas
conseguimos provar o quanto o O Não é forte
a cada passo. Em Redação, escrevemos mais
e mais, aprimorando nossos textos para
contribuirmos à educação política. Já em
2022, esperamos ter muitos projetos, escrever
muito e sermos ouvidos, construindo algo
maior, coletivamente.”

Guilherme Caruso, Equipe O Não 

HORA DE
GRANDES
APOSTAS



2021 foi um ano de muitos desafios pra

Equipe de Cursos do O Não. Buscamos

sempre nos reinventar, trazer novidades e
disseminar conhecimento a cada

oportunidade. Esperamos que 2022 venha

nos trazendo ainda mais garra e força pra

continuar fazendo nosso melhor por todos os

seguidores do O Não e aqueles que

acompanham nossa trajetória.

O NÃO
CURSOS
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Lida Garrett, Equipe O Não



POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E

BARATA!

P
O
R

Q
U
E
?

Desde o seu surgimento no
Brasil, na década de 1990, os
cursos de bacharelado em
Relações Internacionais são
elitizados, ocupados por uma
maioria branca e de classe
média. 
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Isso é reflexo da própria
tradição de formulação da
política externa brasileira, que
durante muito tempo foi
insulada ao Ministério de
Relações Exteriores, Executivo e
entre as leites dirigentes do
país.
A população e a opinião
publica, dessa forma, tiveram
pouca infringência no processo
de concepção de ação e de
agenda da PEB. 

Indo em direção oposta à
organizações e instituições da
área que oferecem um
ambiente pouco acolhedor
para pessoas pretes, de baixa
renda, LGBTQIA+, indígenas e 
 para outras minorias sociais. 

O Não cursos é sobre isso.

Sobre acesso de qualidade e
barato.

Sobre um abraço àqueles que
ficam à margem.

Sobre deixar mais perto a
política internacional de quem
realmente importa, de quem é
mais afetado pelas decisões
que ocorrem na esfera externa.

Bora junto? 
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onao cursos - onao cursos - onao cursos

Jane, inscrita no O Não Cursos 

Sobre “O Não Internacionalista” fui apresentada
pela minha filha que é internacionalista e fiz meu

primeiro curso: “De crise em Crise: A Conjuntura da
América Latina". Fiquei muito impressionada com a
organização da Equipe do “O Não Internacionalista”

tudo a tempo, grupo de WhatsApp criado para
passar as informações e dúvidas sobre o curso,

direção de link, uma dinâmica sensacional ... falo
com experiências em diversos cursos que tenho

feito em outros sites. Uma equipe muito
competente, atenciosa e cativante! Parabéns a

Equipe vocês são The Best! Quanto a professora
Carolina Pedroso internacionalista, Doutora em

América Latina, ela é sensacional! Gostaria de ter
mais cursos com ela sobre América Latina, o

universo muito vasto e ninguém melhor pra me
introduzir a expansão desse conhecimento e

consciência política de nós latinos.
Fiz agora o segundo curso “ Sistema da Organização

das Nações Unidas" com a Doutora Marianna
Albuquerque (CEBRI) uma assumidade no assunto,
ela desperta a vontade de conhecer mais sobre o
assunto, já que é tão complexo. Quanto a Equipe,

repito o mesmo elogio acima! 
 

Estou ansiosa por mais cursos com vcs! 
Super indico, o preço é simbólico, mas o conteúdo

é expressivo!
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Começamos 2021
querendo construir pontes. 

 
Totalmente abertos para o

novo, para o inédito.
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ONDE
ESTÃO AS

MULHERES
NAS R.I?

Desenvolver respostas complexas
para essas perguntas nada fáceis,
conhecer contribuições teóricas
criadas por mulheres, pessoas trans,
gays, lésbicas e reconhecer
narrativas que promovam novas
interpretações sobre as nações e suas
populações é uma das melhores
formas de exercitar nossa
imaginação política para a criação
de Relações Internacionais capazes
de responder aos desafios do século
XXI, priorizando a equidade.

Gabriela Elesbão - Equipe O Não
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QUEM SÃO
AS MARIAS?
MaRIas é um Grupo de
Estudos e Pesquisa em
Genero nas Relações
Internacionais, criado em
2017, constituído por alunes
da pós-graduação do
Instituto de Relações
Internacionais da
Universidade de São Paulo
(IRI-USP) e outres
colaboradores 
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A estreia da parceria com
O Não Internacionalista
ocorreu no dia 05 de abril
e foi simplesmente um
sucesso!

Com lives, entrevistas,
textos e rodas de conversa,

tratamos por 1 semana
sobre gênero nas relações
internacionais em seus
múltiplos aspectos.  

SAIBA MAIS > 

https://www.mariasiriusp.com.br/
https://www.mariasiriusp.com.br/


ONDE
ESTÃO AS
MULHERES
NAS R.I?

É necessário pensar: onde estão as
mulheres? Onde estão as análises de gênero
nas relações entre os Estados? E na
sociedade? E na economia de um país?
Qual é a importância do gênero nas
Relações Internacionais? As perspectivas de
gênero nas Relações Internacionais
contribuem para evidenciar problemas,
análises, teorias, características, conceitos
que são desconsiderados com as teorias
dominantes. Estudar “gênero” nas relações
internacionais é investigar as relações de
poder existentes e como isso tem sido
histórica e socialmente influenciado e
efetivado durante o tempo, além de trazer à
tona as experiências diferenciadas das
mulheres nas relações econômicas, culturais,
sociais, políticas e em conflitos
internacionais.

Mainara Gomes - Equipe O Não
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A Shūmiàn 书 ⾯  é uma plataforma,
fundada em 2018 por Gabriel
Dolabella, Jordy Pasa, Júlia Rosa e
Lívia Machado Costa, que busca
estabelecer pontes de entendimento,
criar novas oportunidades e otimizar
as relações políticas, econômicas e
culturais entre a China e a América
Latina. 

Contando com uma equipe formada
por jovens pesquisadores e
profissionais interessados em China,
eles compilam e formulam conteúdo,
apontando fontes sobre o que há de
mais importante nas discussões sobre
o gigante asiático, com destaque
especial para assuntos de interesse
do público latino americano. 

O projeto se move pela convicção de
que entender o mundo atual exige
entender a China, e espera assim
contribuir para desmistificar o
conteúdo, significado e implicações
de sua ascensão. 

SAIBA MAIS > 

https://shumian.com.br/
https://shumian.com.br/






BORA PENSAR
RAÇA
RACISMO &
E RELAÇÕES
INTERNACIONAIS?
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Pensar o projeto Raça e R.I foi
engrandecedor pra mim. A gente sabe que é
uma área muitas vezes deixada de lado
dentro da Academia de R.I. e falar sobre
África e Decolonialidade é sair do campo já
formado e eurocêntrico da discussão. Pra mim
o mais emocionante foi poder ter mulheres
pretas falando sobre o assunto,
desenvolvendo textos, participando de lives e
ajudando nas pesquisas, acredito que o
projeto Raça e R.I. de alguma forma marcou o
O Não Internacionalista e com certeza me
deixou com o coração leve de saber que
nossa equipe é comprometida com temas tão
carentes da nossa área.

O PROJETO
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Giovanna Sousa, Equipe O Não
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O NÃOPOD

UM PASSO
PARA O
FUTURO:
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Mais ou menos em maio a Lara deu a ideia do
Podcast e aí por ironia do destino me inscrevi
em uma oficina para aprender a produzir
podcast, e foi assim que surgiu o nãopod. O
intuito desse novo projeto era expandir o O
Não para outras plataformas, porém
mantendo a essência de democratizar o
debate sobre política internacional.
O formato do nãopod é de entrevista, ou seja,
chamamos convidados que ou pesquisam ou
são especialistas em determinada área das
relações internacionais e batemos um papo
mais descontraído por até uma hora. 
Na primeira temporada debatemos, saúde,
América Latina, relatório IPCC, racismo e o
conflito étnico entre a Rússia e Letônia. Na
próxima temporada esperamos continuar
crescendo e contamos sempre com a
participação do público.

A CRIAÇÃO

Maria Tereza, Equipe O Não
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NÃOPOD
DEIXAR DE
OUVIR!
Descrição

Público-alvo

Ficha Técnica

PARA ESCUTAR O
NÃOPOD NO SPOTIFY,

ESCANEIE O CÓDIGO
QR 

Pessoas que se interessam
por política internacional e
que acreditam em uma
educação sem barreiras.

Edição: Caio Augusto

Produção: Maria Tereza
Castro Miranda

Apresentação: Maria
Tereza Castro Miranda e
Gabriela Elesbão

Arte: Lara Martins 

O Não Internacionalista, o
seu Manual de Política
Internacional, está com um
novo projeto: o NãoPod! 

O Podcast que você
NãoPod deixar de ouvir! 



O QUE
APRENDEMOS?
PONTOS FORTES

EM QUE PODEMOS
MELHORAR?
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Baixa taxa de evasão de um
programa voluntário e à
distância;

Capacidade de atuação
coletiva;

Originalidade;

Amplo poder de alcance e
diálogo. 

Tempo de execução dos
projetos; 

Mais parcerias para
viabilizar a execução dos
projetos; 

Logo no comecinho do ano
recebemos um Certificado
de Reconhecimento da

Associação Nacional dos
Profissionais de Relações

Internacionais (ANAPRI) pelo
trabalho que temos

desenvolvido.
Muito bacana, né? 

RECONHECIMENTOS



E O QUE OS
MEMBROS
ACHARAM DESSE
ROLE?

“2021 foi um ano de muitos desafios, mas
também de muitas conquistas para O Não
Internacionalista. Nossa demanda por
posts e textos aumentou, organizamos
cursos, nos reestruturamos em diferentes
setores internamente, nossa equipe cresceu
e juntos fizemos o nosso melhor para
entregar bons conteúdos e informações
importantes para os nossos seguidores.
Para 2022 espero que consigamos novas
parcerias e formas de interação para nos
aproximarmos cada vez mais do nosso
público e continuarmos proporcionando
conteúdos de Relações Internacionais de
qualidade e de maneira acessível.”
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Bianca Rodrigues, Equipe O Não



E O QUE OS
MEMBROS
ACHARAM DESSE
ROLE?

"2021 foi para todos um ano muito
difícil, quando abrimos mão de nossas
rotinas e tivemos que seguir rotinas
isoladas e com a internet sendo nosso
único meio de conexão. E O Não
apareceu justamente a partir disso,
como um projeto formado por jovens
de todos os cantos do Brasil com um
objetivo comum: democratizar o acesso
à informação na nossa área, as
Relações Internacionais. 
Para 2022 espero mais sucesso nos
nossos cursos, que os textos dos nossos
membros e autores sejam lidos por mais
pessoas do debate público,
qualificando discussões que aparentam
estar tão rasas na internet. Não posso
deixar de lembrar do meu desejo em
conhecer esse time presencialmente
também, será um imenso prazer!”
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Pedro Ernesto, Equipe O Não



E O QUE OS
MEMBROS
ACHARAM DESSE
ROLE?

O ano de 2021 foi um ano de muitas novidades para a
nossa equipe do ‘O Não’. Nossas redes sociais abrigando
cada vez mais textos, com temáticas cada vez mais
distintas nas quais pudessem ser do interesse de todos, e,
enquanto isso, os cursos estavam a todo vapor,
movimentando a curiosidade e agregando aprendizados
tanto para a equipe, quanto para aqueles que confiaram
no nosso trabalho e toparam fazer nossos cursos. Claro
que com uma amplitude de atividades, surgem também
com elas as dificuldades e questionamentos como: Será
que isso está sendo suficiente para chamar atenção das
pessoas? Será que nosso trabalho está conseguindo
atender as expectativas do nosso público? Estamos
conseguindo dar o nosso melhor? De modo geral, espero
que 2022 venha ainda mais com ânimo, força de
vontade e aprendizados a fim de tornar esse novo ano
ainda melhor que o ano anterior. Como equipe
‘comunicação’, temos algumas metas já em mente para
serem cumpridas ao longo do ano de 22 e esperamos
que, para além do cumprimento dessas metas, possamos
seguir como uma equipe unida e disposta a ajudar
sempre uns aos outros, seja com as dúvidas, ou seja até
mesmo com os desafios que surgem nessa caminhada.
Poderia colocar aqui frases clichês para finalizar, mas
termino com uma rima talvez ainda pior: ‘fazer parte do
O Não é muito mais que bom’.

Luiza Ramalho Equipe O Não



AGRADECIMENTOS
ESPECIAIS
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Queríamos agradecer ao Profº
Mauricio Santoro (UERJ), pois foi o
primeiro a topar uma live com o nosso
projeto. 
Agradecemos também ao Profº Jan
Marcel (UFT), à Profª Tatiana
Berringer (UFABC), à Profª Jana
Tabak (UERJ) e à Profª Renata Rosa
(Instituto Maria Quitéria) por terem
topado essa mesma aventura com
gente. 
Fica aqui nosso agradecimento ao
MaRIas e a Shūmiàn 书 ⾯  que
puderam somar com a gente e que,
de certa forma,  foram essenciais
nesse ano de sucesso. 
Por último, mas não menos importante,
nosso agradecimento às professoras
Gleys Ramos (UFT), Carolina Pedroso
(UNIFESP) e Marianna Albuquerque
(CEBRI) por terem aceitado a ideia
do O Não Cursos e embarcado nessa
com a gente. 

E  lógico, aos internacionalistas como
também os Não internacionalistas,
nossa imensa gratidão por terem
topado fazer parte disso com a
gente, ajudando a construir o O  Não
como o projeto é visto de dentro pra
fora e de fora pra dentro. 

agradecemos do
fundo do nosso
coração a todes

aqueles que
embarcaram

nessa com a gente
e acreditam no
nosso projeto.



O QUE ESPERAR
EM 2022?

Fala, Marquito!
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A pandemia fez com que todo mundo estivesse mais
conectado ao mundo virtual, e o O Não foi criado e está
sendo desenvolvido justamente nesse mundo. Por isso
temos que inovar em todos os setores e de todas as
formas.
É claro que O Não vai continuar marcando presença na
internet, mas vamos pensar em como podemos atingir as
pessoas que não estão apenas no mundo digital. Acredito
que por isso que a Equipe de Projetos, Relações
Institucionais, Comunicação, Redação, Site, Podcast e de
Cursos vão se estruturar de uma forma a atingir
internacionalistas — e não internacionalistas, óbvio — no
mundo “real”.
Por isso que O Não Internacionalista vai se dedicar cada
vez mais em trazer conteúdos que possam ajudar a
comunidade, a cidade e o país de todos nós. O ano de
2022 é importante para o futuro de nosso país e O Não
estará presente na mudança que necessitamos para que
todo mundo viva em harmonia e nas melhores condições.
Esse é nosso propósito, na verdade. Queremos fazer com
que o nosso país respeite as diversidades e compreenda
nossas lutas.

Marcos Sordi, Equipe O Não 



ANEXO:
CARTA A TODES
QUE NOS
ACOMPANHAM
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Cartinha aberta 

Equipe O Não

Brasil, 15 de dezembro de 2021
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Se você está lendo isso, provavelmente você nos acompanha
ou, ao menos, está interessado no trabalho que a gente realiza. 

"Vamos juntos?" foi a pergunta que mais fizemos em 2021. E a
resposta foi sempre "sim". O ano não foi fácil. Iniciar algo
coletivamente à distância em meio a uma pandemia foi tarefa
uma difícil. Mas até que nos saímos bem! 

O jeito O Não de fazer as coisas sempre foi baseado no
acolhimento, então pode contar com a gente, viu? Porque a
gente precisa construir juntos o futuro que desejamos. 
Queremos ser lembrados não só pela transformação que
ousamos criar, mas pela forma como chegamos aqui, não é
mesmo?

A transformação deve ser buscada - deve ser cortejada com
todas as nossas forças e com todos os esforços que temos. Pois
cada dia há um novo encontro. Cada semana surge um novo
desafio. E, apesar de toda a exibição, todo o barulho, todo
milhar de seguidores e em cada compartilhamento, essas são
as coisas que apenas permanecem na memória.

Mas o espírito, a vontade de nos superamos, a vontade de
crescer, essas são as coisas que perduram. 

Que em 2022 a gente chegue ainda mais perto, de nós mesmos
e de você, que é quem importa. 

Temos um mundo novo pra construirmos.


