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Descrição
O objetivo desta edição especial da Colombia Internacional é receber trabalhos de pesquisa e de
reflexão rigorosos que utilizem abordagens teóricas e metodológicas a partir dos estudos
internacionais e da economia política internacional que explorem os principais debates e
questionamentos sobre as diversas áreas que constituem hoje as relações entre a Ásia e a América
Latina.
Historicamente, a Ásia e a América Latina tiveram limitados intercâmbios devido a fatores como
suas diferentes estratégias de desenvolvimento, os efeitos da Guerra Fria, as diferenças culturais e
a distância geográfica entre elas. Contudo, o século XXI vem testemunhando o crescimento
econômico e estratégico de países como a China, a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan, Singapura, o
Vietnã e a Índia. Essas são as transformações estruturais mais significativas da economia mundial
nas últimas décadas e o início de importantes mudanças na distribuição de poder no âmbito global.
Nesse cenário, a relação entre a Ásia e a América Latina vem crescendo rapidamente à medida que
os países de ambas as regiões procuram expandir e diversificar sua política exterior mais além de
sócios tradicionais como os Estados Unidos e a União Europeia.
Embora muitas dessas aproximações tenham sido produto de transformações nos mercados
globais, da proliferação de acordos comerciais e de investimentos bilaterais, multilaterais e interregionais, o aumento de interações políticas, sociais, culturais e de segurança entre os países dessas
duas regiões tem sido significativo.
No contexto da pandemia ocasionada pela covid-19 e das crescentes transformações da ordem
liberal internacional, o estudo do aumento da influência de países asiáticos na América Latina e as
novas dinâmicas de cooperação e concorrência se tornam cada vez mais relevantes para identificar
o potencial, os riscos e as tensões presentes e futuras dessa relação. Portanto, esta chamada
pretende 1) contribuir para a literatura existente sobre as relações inter-regionais e 2) fortalecer os
intercâmbios entre a comunidade acadêmica dessas duas regiões.
Alguns eixos temáticos deste número especial são:
•

comércio e investimento;

•
•
•
•
•
•
•
•

finanças;
empresas multinacionais;
produção e consumo;
integração regional;
crise da ordem liberal internacional;
tecnologia e conhecimento;
conflito e segurança;
cooperação cultural.

