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EMENTA, PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA

Ementa

As disciplinas intituladas Historiografia das Relações Internacionais (mestrado e 
doutorado) são obrigatórias. Compõem, com as outras disciplinas obrigatórias do núcleo 
central do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UnB (PIC e HRI), o 
núcleo central disciplinar dos cursos de mestrado e doutorado do PPG-RI/UnB. 

O objetivo das duas disciplinas (mestrado e doutorado) é o de avaliar a produção 
historiográfica das Relações Internacionais, do seu nascedouro franco-britânino no século 
XX às correntes do presente, particularmente à historiografia européia, e do Norte em geral. 

Nas aulas haverá importantes incursões da historiografia de Relações Internacionais 
do Global South, que vem mostrando força epistemológica ancorada em visões próprias do 
sistema mundial em perspectiva histórica. As “escolas” historiográficas consolidadas 
(particularmente a English School e a Histoire dês Relations Internationales) não impedirão 
a articulação e o escrutínio de novos ângulos e objetos propostos por autores, novas 
criações (como na ISA e seus debates) ou grupos que se instalaram em regiões fora do 
locus geográfico original da produção historiográfica das Relações Internacionais, 



particularmente no espaço norte-atlântico, particularmente os estudos e aplicações norte-
americanas e inglesas.

Um aspecto das disciplinas propostas do mestrado e doutorado será o estudo da 
própria historiografia da geografia do sul da América do Sul. Veja a tese doutoral recente 
de Mariana Kalil, ao apresentar um caminho do Sul, particularmente no caso do Brasil e os 
chamados campos adjacentes dos novos estudos relativos que chama a atenção. Há em 
Kalil uma conversa interessante no que tange à historiografia das Relações Internacionais.

Há no programa deste semestre o esforço do produtivo grupo argentino-brasileiro de 
história das relações internacionais, ou, como preferem alguns, dos historiadores da “escola 
latino-americana de Relações Internacionais”. Essa escola tem uma forte verberação dos 
aspectos históricos da construção de conceitos, proposições e teorias, como nos lembram as 
ambições do argentino Escudé e o brasileiro Cervo. Há também o debate em torno da 
Escola de Brasília, como informam estudiosos da historiografia das Relações Internacionais 
no Brasil.

Serão eventualmente incluídas algumas construções historiográficas do Sul das RI, 
como tradições acadêmicas da Ásia e da África. Experimentos em torno do pensamento 
russo e chinês serão estimulados. Mas teremos menos escopo epistemológico e 
historiográfico nessas geografias mundiais que estão trabalhando muito no campo da 
História, como nos ensinou Harry Kissinger no seu livro histórico e fundamento acerca o 
que apenas intitulou On China. 

Método de trabalho

O intento será o de ler e analisar criticamente as obras clássicas, modernas e pós-
modernas, na perspectiva de avaliá-las em seu texto e contexto, de forma criativa, na 
perspectiva da formação de conceitos em Relações Internacionais, observando suas lições e 
limites. Da primeira à quinta parte da disciplina serão escrutinadas tais obras. Outras podem 
ser incluídas pelos próprios alunos. Teremos contribuições de colegas seniores na sala de 
aula como o Professor Titular aposentado Amado Luiz Cervo, o Professor Eiiti Sato e 
colegas estrangeiros que passarão por nosso Instituto de Relações Internacionais da UnB.

 Os doutorandos contribuem na preparação e apresentação na sala de aula dos livros 
da bibliografia, por meio até mesmo com alguma condução dos trabalhos a serem 
elaborados pelos mestrandos. A idéia é de laboratório historiográfico das Relações 
Internacionais e de compartilhamento de responsabilidades. 

Os alunos terão suas preferências e conceitos próprios no desenvolvimento da 
disciplina. A diversidade temática e a visão de painel são importantes para essa iniciação ao 
grande campo historiográfico (em articulação com as teorias). A parte conclusiva da 
disciplina se dedica à preparação do trabalho final. Terá esse trabalho o maior peso na 
avaliação final dos trabalhos laboratoriais. Programa e Bibliografia 



Programa completo dos encontros de março a junho de 2018

PRIMEIRA PARTE
Datas: 6, 13, 20 e 27 de março de 2018

História e historiografia das relações internacionais:

a) o lugar da história das relações internacionais no campo histórico e 
     no desenvolvimento dos estudos internacionais;
b) a busca de identidade no esforço interdisciplinar dos estudos internacionais e seu 

diálogo com a teoria das relações internacionais;
c) os problemas da irredutibilidade do processo internacional, a questão do singular e 

da busca de parâmetros de generalização e previsão;
d) a dimensão da multicausalidade;
e) a força do método narrativo;
f) o problema da comprovação;
g) a desconfiança em relação às certezas modelares;
h) a construção de conceitos na história das relações internacionais;
i) a historicidade das teorias de relações internacionais:
j) a pós-modernidade e as rupturas teóricos pós-coloniais

Leituras obrigatórias:

FRANK, Robert (dir.) Pour l’histoire des relations internationales. Paris: PUF, 2012.

SARAIVA, José Flávio S. (ed.) Concepts, Histories and Theories of International 
Relations for the 21th Century: National and Regional Approaches. Brasília: IBRI, 
2009.

CERVO, Amado L. Inserção internacional: formação dos conceitos brasileiros. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2008.

WOODS, Ngaire. Explaining international relations sicne 1945. Oxford: Oxford 
University Press, 1996. (primeira parte, com ênfase ao capítulo escrito por John 
Gaddis).

KNUTSEN, Torbjron.  A history of international relations theory. Manchester & New 
York: Manchester University Press, 1997.

SARAIVA, José Flávio S. “Autonomia na inserção internacional do Brasil: Um 
caminho histórico próprio”, Contexto Internacional, vol 36 (1), pp. 9-41, 2014.



ACHARYA, Amitav & BUZAN, Barry (ed.) Non-Western International Relations 
Theory. Perspective on and beyond Asia. London: Routledge, 2010.

GOES FILHO, Synesio Sampaio Goes Filho. Navegantes, bandeirantes, diplomatas: 
Um ensaio sobre a formação das fronteiras do Brasil. Brasília: Fundação Alexandre 
de Gusmão, 2015.

RUSSELL MEAD, Walter. Special Providence: American Foreign Policy and how it 
changed the World. New York and London: Routledge, 2002.

SOCIAL SCIENCES IN CHINA, Japan’s Military Expansion in Modern Times and 
China’s War of Resistance: International Relations. Routledge/Taylor & Francis 
Group, 2015

CARLSSON, Jerker. South-South Relations in a Changing World Order. Uppsala: 
Scandinavian Institute of African Studies, 1982.

LAUER, Helen & ABYIDOHO, Kofi, O resgate das Ciências Humanas e das 
Humanidades através de Perspectivas Africanas. Brasília: Fundação Alexandre de 
Gusmão, 2016.

KALIL, Mariana Alves, Thinking Past the Latin American Hybrid, Rationalism in 
Exite – A Brazilian Contributions to the Theory of International Relations. 
Brasília: UnB/Irel, PhD Thesis, 2017.

As duas primeiras aulas de março serão expositivas, desenvolvidas pelo 
professor, para introduzir a matéria, os debates epistemológicos, autores, etc. O 
assunto central será a construção dos conceitos na formação da História das Relações 
Internacionais.

 As aulas primeiras com contribuições dos alunos são os dias 20 e 27 de março, 
em torno das discussões da Historiografia Mundial das Relações Internacionais, 
especialmente os pontos elencados nos tópicos mencionados acima. Iniciam-se as 
apresentações dos grandes temas da historiografia das RI nos dias 13, se for possível, 
se houver estudante do mestrado ou doutorado interessado em sair na frente nos 
trabalhos. Será bem-vindo. 



SEGUNDA PARTE

Datas: dias 3 e 10 de abril

Uma ruptura historiográfica: vigor da historiografia francesa das relações 
internacionais:

a) o declínio da história diplomática e o florescer de uma nova abordagem societária 
das relações internacionais;

b) os parâmetros e objetos da nova história das relações internacionais: o problema 
de Renouvin;

c) a parceria Renouvin-Duroselle: a formulação teórica do campo;
d) a evolução mais recente da escola francesa de história das relações internacionais.

Bibliografia:

RENOUVIN, Pierre (org.). Histoire des relations internationales. Volume I: Du 
Moyen Âge à 1789; Volume II: De 1789 à 1871; Volume III: De 1871 à 1945. Paris: 
Hachette, 1994.

RENOUVIN, Pierre & DUROSELLE, Uma Introdução à História das Relações 
Internacionais. São Paulo: Difel, 1974.

DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo império perecerá. Teoria das Relações 
Internacionais. Brasília: Editora da UnB, 2000.

GIRAULT, René. Relations internationales contemporaine. T. I: Diplomatie 
européenne; nations et impérialismes, 1871-1914; T. II, em colaboração com 
FRANK, Robert: Turbulente Europe et nouveaux mondes, 1914-1941. T. III, em 
colaboração com THOBIE, Jacques e FRANK, Robert: La loi des géants, 1941-1964. 
Paris: Masson, 1985, 1988, 1993. 



TERCEIRA PARTE

Datas:  17 e 24 de abril de 2018 
 
Inovações do ângulo insular: a escola inglesa de história das relações internacionais:

a) os ingleses e a construção de um caminho próprio para a história das relações 
internacionais;

b) a força do indutivismo e da empiria: a força de E. H. Carr;
c) o diálogo entre historiadores e teóricos;
d) de Donald Watt a Adam Watson: a força do conceito de “sociedade internacional”.
e) as novas leituras acerca do conceito de “balança de poder” e os debates 

historiográficos em torno da chamada “construção européia”: Milward, Sheehan e 
outros.

f) O “construtivismo social” e a história das relações internacionais.

Leituras obrigatórias:

SARAIVA, José Flávio S., “Revisitando a Escola Inglesa”, Revista Brasileira de 
Relações Internacionais, 49 (1), 2006, pp. 131-138.

CARR, Edward H. Vinte anos de crise (1919-1939). Brasília e São Paulo: Editora da 
UnB, Imprensa Oficial de São Paulo e IPRI, 2001

DUNNE, Tim. Inventing international society: a history of the English school. 
London: Macmillan, 1989.

WATSON, Adam. The evolution of international society: A comparative historical 
analysis. London and New York: Routledge, 1992.

WATSON, Adam & BULL, Hedley. The expansion of international society. Oxford: 
Oxford University Press, 1984.

WIGHT, Martin. A política do poder. Brasília: UnB/IPRI/Imprensa Oficial de SP, 
2004. 

BULL, Hedley. A sociedade anárquica. Brasília e São Paulo: Editora da UnB, 
Imprensa Oficial de São Paulo e IPRI, 2002.

SHEEHAN, Michael. The balance of power – history and theory. London and New 
York: Routledge, 1996.

MILWARD, Alan (ed). The frontier of national sovereignty. History and Theory, 
1945-1992. London and New York, Routledge, 1993.



WOODS, Ngaire. Explaning international relations since 1945. Oxford: Oxford 
University Press, 1996.

VIGEZZI, Brunello, The British Committee on the Theory of International Politics 
(1954-1985): The rediscovery of History. Milano: Unicopoli, 2005.

QUARTA PARTE

Datas: dias 8, 15 e 22 de maio de 2018

Outras visões e correntes européias, norte-americanas, russas e chinesas de história das 
relações internacionais:

a) a Itália entre Chabod e Toscano bem como a renovação dos estudos 
internacionais;

b) a evolução norte-americana dos estudos de história das relações internacionais: 
um área periférica à teoria política;

c) olhares sobre a África e a Ásia: entre reproduções e caminho próprios – formas 
diversas e conclusões próprias.

d) os conceitos russos: uma nova velha Rússia?
e) tradições e perspectivas da China nos estudos internacionais

Bibliografia:

GADDIS, John. We now know. Rethinking Cold War history. Oxford: Oxford 
University Press, 1998.

MORGHENTAU, H. Política entre as nações. Brasília: FUNAG, 2004.

KISSINGER, Henry. Diplomacia. São Paulo: Gradiva, 2008.

MEAD, Walter Russell. Special Providence: American Foreign Policy and How it 
Changed the World. Washington, Yale University, 2002.

MOURA, Gerson. “Historiografia norte-americana das relações internacionais”, 
Contexto Internacional, ... (ver)

VIGEZZI, Brunello. La forza di Clio: Un itinerário storiografico (1995-2005). 
Milano: Jaca, 2009



          PIZZETTI, Silvia. La storia delle relazioni internazionali nella          
         Germania  Contemporanea. Milano: Jaca, 1987.

         PECEQUILLO, Cristina (org.), A Rússia no sistema internacional. Curitiba: Juruá,    
         2010.

SALIM, Renato. Os conceitos russos de Relações Internacionais. Brasília: MRE/IRBr,  
2012 (dissertação de Mestrado em Diplomacia).  

 

QUINTA PARTE

Datas: dias 29 de maio e 5 de junho de 2018 (se necessário, usaremos o dia 12 de 
junho)

 O grupo argentino-brasileiro e a busca de afirmação de novos ângulos e paradigmas:

a) a ruptura em relação à história diplomática no Brasil e na Argentina;
b) a profissionalização do estudo da história das relações internacionais;
c) das influências dos paradigmas europeus para a busca de uma leitura própria dos 

fenômenos internacionais;
d) a força do argumento do desenvolvimentismo como um eixo da política exterior: 

Cervo e Bueno; 
e) a crítica à comunidade epistémica liberal e ao fracasso da leitura associativista das 

relações internacionais;
f) a força da história nos olhares sobre áreas periféricas: estudos das relações 

bilaterais e regionais bem como a historiografia da integração.

Bibliografia:

SIMONOFF, Alejandro; BRICEÑO, José; SARAIVA, José Flávio; CERVO, Amado 
et alia. Integración y cooperación em América Latina. Una relecutura a partir de la 
teoria de la autonomia. Buenos Aires: Editorial Biblios, 2015.

BERNAL-MEZA, Raúl, América Latina em el mundo. El pensamiento 
latinoamericano y la teoria de relaciones internacionales. Buenos Aires: Nuevohacer, 
2005.

MOSSÉ, Benjamin. Dom Pedro II, Imperador do Brasil (O Imperador visto pelo 
barão do Rio Branco). Brasília: FUNAG, 2015.



CERVO, Amado. Relações Internacionais da América Latina: velhos e novos 
paradigmas. São Paulo: Editora Saraiva, 2007.

FIGARI, Guillermo Miguel. Pasado, presente e futuro de la política exterior 
argentina. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1993.

PARADISO, José. Debates y trayectoria de la política exterior argentina. Buenos 
Aires: Editorial Planeta Argentina, 1993.

CERVO, Amado & RAPOPORT, Mario (orgs.) História do Cone Sul. Brasília e Rio 
de Janeiro: Editora da UnB e Revan, 1998.

DORATIOTO, Francisco. A guerra maldita. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

SARAIVA, José Flávio S. O lugar da África: a dimensão atlântica da política 
exterior do Brasil. Brasília: Editora da UnB, 1996.

SARAIVA, José Flávio S. & CERVO, Amado (orgs.) O crescimento das relações 
internacionais no Brasil. Brasília: IBRI, 2005.

BANDEIRA, Moniz. Estado Nacional e Política Internacional na América Latina: o 
continente nas relações Argentina-Brasil (1930-1992). São Paulo e Brasília: Ensaio e 
Editora da UnB, 1993.

LESSA, Antonio Carlos. A construção da Europa: a última utopia das relações 
internacionais. Brasília: IBRI, 2003.

OLIVEIRA, Henrique A. & LESSA, Antonio Carlos. Relações internacionais do 
Brasil: temas e agendas. São Paulo: Editora Saraiva, 2006, 2 volumes.

ROLLAND, Renis; SARAIVA, José Flávio S.; CERVO, Amado (Coordinateurs), Le 
Brésil et Le monde. Pour  une histoire dês relation internationales dês puissances 
émergents. Paris: L’Harmattan, 1998.

 



METODOLOGIA

Os encontros semanais serão pautados por breve exposição do professor, em torno 
de 15 minutos acerca temas gerais de cada sessão. O tempo seguinte se dedicará à discussão 
da bibliografia, que será apresentada pelos próprios alunos do mestrado e do doutorado, em 
forma de exposição individual, esquemas escritos, roteiros de exposição, em uso de Power 
Point e proposição de discussão com o grupo dos colegas em cada encontro.

A avaliação incidirá sobre:

Monografia final tratando de conteúdos e textos utilizados pelo programa da 
disciplina, ou a respeito a tópicos específicos do programa, ou de parte deles, ou 
ainda eventualmente todos eles. 

A idéia é fazer um balanço específico da historiografia das relações 
internacionais para a afirmação epistemológica do grande campo das 
Relações Internacionais. 

O texto monográfico deverá ser apresentado em torno de 15-20 (mestrandos) 
e 25-30 páginas (doutorandos), em Times New Roman 12, espaço 1 e meio, e 
deve demonstrar que  a bibliografia foi compulsada e trabalhada de forma 
detalhada. A idéia é que se alcance um padrão de artigo científico publicável 
em meios da área.

Não se aceita monografia voltada exclusivamente ao objeto das dissertações 
alinhadas a outros campos, ou arranjar brechas par tratar das teses 
pensadas no PPG-IREL. Não é essa a função da disciplina Historiografia 
das Relações Internacionais, cujo escopo é historiográfico.

Os focos das monografias finas da disciplina HRI podem também estar voltados 
para problemas ou aspectos específicos de cada escola ou tradição ou mesmo se 
podem buscar visões de conjunto ou avaliações de paradigmas e contribuições 
gerais de uma determinada escola aqui escrutinada. Também será possível 
trabalhar visões comparadas entre as escolas. Eventualmente será possível tratar 
de um autor em específico, desde que outras obras do autor escolhido sejam 
trabalhadas extensivamente. 

A monografia final, obrigatória para mestrandos e doutorando, valerá 50% 
da menção. Os trabalhos específicos das PARTES DE UM A CINCO, ao 
longo do semestre, valerão 50% (levando em conta o texto pequeno 
entregue ao professor no dia da apresentação e a qualidade da apresentação 
oral da literatura em discussão naquele dia).

Entrega da Monografia Final (mestrandos e doutorandos): ocorrerá até o 
dia 19 de junho de 2018.


