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Programa 

 

Apresentação e objetivos gerais 

 

Esta disciplina integra o conjunto de matérias obrigatórias do programa de mestrado em Relações 

Internacionais porque não se fazem análises rigorosas dos fenômenos relevantes nesse campo de estudos sem 

preparo intelectual específico.  

Atualmente, o fácil acesso a informações faz que muita gente se julgue capaz de emitir opiniões sobre 

eventos e processos internacionais. Infelizmente, a maioria das análises é superficial e carece de rigor lógico, 

de sustento teórico, de solidez conceitual e empírica. Nosso objeto de estudo é, afinal, o ambiente 

internacional: complexo e multifacetado, presta-se a visões distintas, às vezes contraditórias, não raro 

sustentadas nas mesmas observações fáticas. E o mundo vem se tornando um lugar cada vez mais perigoso. 

Examiná-lo de modo sistemático é precondição para nele agir de forma responsável. 

Não se nega a quem quer que seja o direito de opinar sobre os assuntos internacionais, mesmo que a 

opinião seja desprovida de fundamentos científicos. Mas como distinguir opiniões de conhecimentos? Que 

critérios se devem utilizar para validar  as narrativas sobre o ambiente internacional, seus problemas, suas 

tendências e suas perspectivas de evolução? É disso que este curso tratará. Seu foco recai no exame das 

narrativas consideradas válidas para construir análises do ambiente internacional contemporâneo. Isso requer, 

por sua vez, conhecer minimamente a origem e a evolução das narrativas científicas e sua aplicação a este 

campo de estudos. 

Desde logo, cabe ter presente que nosso debate parte de um ponto de vista específico, informado por 

nossos valores e identidades. No mundo ocidental, atribui-se valor diferenciado ao emprego do método 

científico como parâmetro balizador do pensamento e da ação. (Observe-se que, em outras partes, se legitima 

tanto a análise quanto a ação em fundamentos ora religiosos, ora culturais. Isso torna nosso campo de estudos 

mais complexo.) Talvez devido ao momento em que se constituiu como campo de estudos, esse padrão de 

legitimação de narrativas científicas se estabeleceu como referência principal para a construção de narrativas 

sobre as relações internacionais contemporâneas. Mais que isso, a própria origem do campo de estudo das 

Relações Internacionais relaciona-se com a crença de que é possível empregar a razão para evitar tragédias 

como a Primeira Guerra Mundial. Aliás, isso explica, em parte, o prestigio que se confere às teorias no campo 

das Relações Internacionais. 

Esta disciplina objetiva facilitar a seus participantes aprender os conceitos e sistemas conceituais 

utilizados na comunidade científica dos analistas das Relações Internacionais. Ela é, pois, instrumental na 

formação dos alunos do nosso mestrado. Educados no apropriado emprego das narrativas consideradas válidas 

nesse campo de estudos, os estudantes poderão (se assim desejarem depois de conhecê-la melhor...) integrar 

plenamente essa comunidade e nela sobressair, seja como analista, seja como operador político. 

Por se tratar de uma disciplina em um curso de pós-graduação, presume-se que os participantes nela 

ingressem já conhecendo os principais conceitos e sistemas conceituais, seu alcance e suas limitações, além da 

própria história das teorias e do campo das Relações Internacionais. Não se trata, portanto, de um curso 

introdutório, mas de uma espécie de exegese das teorias das Relações Internacionais mais aceitas atualmente.  

Presume-se, também, que cada participante terá disposição e interesse em ler os textos previstos e em 

cotejar seus pontos de vista com os dos colegas, em busca do contínuo aperfeiçoamento de sua própria 

capacidade analítica. Embora seja óbvio, cabe frisar que um curso de teoria demanda a seus participantes a 

leitura prévia dos textos: estima-se que cada estudante empregará em leituras pelo menos três vezes o tempo 

dedicado aos debates em sala de aula, ou seja, cerca de 12 horas semanais. 

Ainda assim, cabe ter presente que isso não basta para conhecer a fundo as teorias das Relações 

Internacionais. Devemos, pois, estar preparados tanto para um semestre de intenso trabalho quanto para a 

frustração de concluí-lo com mais perguntas do que respostas para as questões que nos trouxeram até aqui. 

Mas espera-se que sejam perguntas mais elaboradas. Se for assim, e se ao final das 15 sessões tivermos clara 

percepção da extensão de nossa ignorância sobre esse assunto, já terá valido a pena. 
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Melhor será se viermos também a conhecer as limitações de cada uma das narrativas estudadas, bem 

como a razoabilidade de seu emprego na construção de nossas interpretações dos fenômenos mais relevantes 

na esfera internacional. Isso fará de nós analistas mais capazes e responsáveis, mais aptos a examinar os 

fenômenos internacionais com o devido rigor; e provavelmente nos tornará mais humildes com relação ao 

alcance e à validade de nossas interpretações. Se assim for, o curso terá cumprido sua função e teremos 

aproveitado bem nosso recurso mais precioso: nosso tempo. 

 

Uma palavra sobre ética 

 

O PPG-Irel é uma comunidade acadêmica. Estamos em um ambiente de aprendizagem coletiva, em 

que o respeito mútuo deve imperar. Não há pergunta, comentário ou crítica impertinente, desde que dirigidos 

aos assuntos em discussão e formulados de modo apropriado. Nesta comunidade acadêmica, valoriza-se a 

diversidade de opiniões e a capacidade de construir argumentos com base em diferentes premissas, no marco 

de distintos arcabouços conceituais. Críticas e sugestões construtivas são sempre bem-vindas, pois contribuem 

para o aperfeiçoamento de nossos textos e de nossa capacidade de criar, organizar e desenvolver ideias 

próprias. Plágio e apropriação de ideias e textos alheios são inadmissíveis; são atos criminosos e serão tratados 

como tais. Também são inaceitáveis auto-referências constantes e a utilização de textos próprios sem a devida 

referência bibliográfica. Estamos em um ambiente que pressupõe a constante produção de conhecimento, a 

renovada produção de argumentos originais, em diálogo com outros autores.  

 

Objetivos específicos 

 

Esta disciplina visa oferecer aos participantes condições para desenvolver sua capacidade analítica e seu 

espírito crítico. Teorias servem, afinal, para nos auxiliar a disciplinar o uso da razão, um esforço que jamais se 

conclui. Com esse propósito, não nos contentaremos em conhecer os argumentos e narrativas dos autores mais 

conhecidos, nem mesmo das escolas de pensamento consagradas. Algumas perguntas de fundo deverão 

figurar, de forma recorrente, em nossas discussões. Por exemplo: 

 Em que consiste uma teoria e quais são os seus usos? 

 Quais são os critérios de validação das narrativas científicas no campo das RI? 

 Como lidar com os elementos normativos inerentes às teorias das RI? 

 Para que servem agendas de investigação, arcabouços analíticos e sistemas conceituais? Qual a 

relação entre conceitos e teorias? 

 Como operam e se manifestam as relações de poder no campo das Relações Internacionais? Há 

diferença substantiva nas relações de poder operantes no ambiente internacional e no interior das 

comunidades políticas? Quais seriam elas? Como identificá-las e examiná-las apropriadamente?  

 Que fenômenos os autores relevantes no campo das RI querem explicar ou entender? 

 Que relações de causalidade sobressaem em suas análises? 

 Que conceitos são utilizados com mais frequência e seriam mais relevantes nesse campo do 

conhecimento? 

 Que elementos retóricos são relevantes nas análises das RI? Quem participa dos debates mais 

relevantes? A que audiência eles se destinam? Como eles influenciam agendas políticas mais 

importantes no ambiente internacional?  

 Como se estruturam as narrativas mais relevantes do ponto de vista lógico, teórico-conceitual e 

empírico? 

 

Nenhuma dessas questões é simples. Mas só se consegue ter claro o alcance das interpretações produzidas 

com o auxílio das teorias das Relações Internacionais, e de sua robustez, quando, mesmo implicitamente, esse 

tipo de reflexão fundamenta a construção das narrativas. Questões ontológicas, epistemológicas e 

metodológicas, assim como as que dizem respeito à sustentação empírica das narrativas construídas nesse 

campo do saber, informam esse debate. 

Ao longo do semestre, buscaremos alcançar alguns objetivos específicos. Saberemos se foram alcançados 

se, ao final do curso, os participantes houverem alcançado êxito no aperfeiçoamento das seguintes 

habilidades:  

 Desenvolver a capacidade de pensar teoricamente, utilizando as teorias como instrumentos úteis a 

interpretar fenômenos chave da política internacional contemporânea.  
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 Compreender os fundamentos lógicos, ontológicos, epistemológicos e metodológicos de cada 

narrativa discutida ao longo do curso e ser capaz de contrapor essas narrativas de modo tratá-las como 

objetos de estudo. 

 Identificar os principais conceitos empregados nas teorias estudadas, avaliando seu alcance, sua 

validade e sua utilidade. 

 Produzir análises concisas e bem fundamentadas teoricamente sobre alguns dos principais problemas 

contemporâneos, indicando, se possível, caminhos para o seu enfrentamento. 

 Conhecer discursos alternativos válidos e aceitos na comunidade dos analistas das RI que sirvam a 

produzir atitudes críticas diante do estudo das relações internacionais. 

 

Dinâmica de funcionamento do curso 

 

O curso organiza-se em 15 sessões presenciais, às 14h00 das quintas-feiras. Algumas aulas poderão contar 

com a participação do professor por videoconferência. Cada uma delas terá como objeto de discussão textos 

base, que remetem a um tema central no estudo das teorias das Relações Internacionais. Os textos listados 

estão à disposição dos estudantes, desde o primeiro dia, em formato eletrônico no espaço de ensino a distância 

criado para esta disciplina, onde também haverá um blog. O curso está registrado na plataforma Aprender sob 

o número 4397. A maioria deles pode ser encontrada na internet, seja gratuitamente, seja através do Portal e 

Periódicos da CAPES. Os poucos textos que não têm links específicos devem ser adquiridos ou consultados 

em bibliotecas. 

Haverá também um conjunto de textos complementares, listados na bibliografia do programa, que deverão 

ser consultados amiúde, uma vez que trazem argumentos úteis a aprofundar as discussões. 

Em cada aula, dois participantes serão sorteados, ficando responsáveis por expor sua compreensão do 

argumento central dos textos em discussão e por levantar questionamentos a seu respeito: o escopo do 

argumento, sua relevância para o campo, suas interações com outras narrativas conhecidas, sua utilidade para 

interpretar fenômenos contemporâneos relevantes. Essas participações deverão ser mais densas do que as 

intervenções ordinárias de cada participante durante as aulas. Logo, espera-se que todos participem em todas 

as aulas, pois dificilmente alguém que leia atentamente esses textos permanecerá indiferente a seus 

argumentos, mesmo que suas inquietações se restrinjam a dúvidas. Em seu conjunto, a participação em sala e 

nos diálogos no espaço da disciplina no ambiente Aprender será considerada para a avaliação dos estudantes. 

O professor estará à disposição dos alunos para conversas, dúvidas e apoio, mediante encontros a serem 

marcados individual ou coletivamente. Seus e-mails são ramalho@unb.br e antonio.ramalho@gmail.com.  

 

Critérios e procedimentos de avaliação 

 

A avaliação consistirá de duas avaliações, a serem elaboradas nos dias 19 de abril e 14 de junho e de um 

ensaio final (entre 15 e 20 páginas), a ser entregue até o dia 28 de junho. Até o dia 17 de maio, um projeto 

deste ensaio deverá ser entregue ao professor, que o devolverá aos estudantes com comentários e sugestões 

para a elaboração do ensaio final. Cada uma das avaliações, na forma de pequenos ensaios, responderá por 

20% da nota; o ensaio final por 45% e os restantes 15% serão relativos à participação em sala e nos debates 

online.  

 

Estrutura do Curso: temas específicos de cada sessão 

 

1. Apresentações mútuas, discussão do programa do curso (8/03) 

 

2. O contexto de Westphalia – Ideias de mundo de um novo ângulo (15/03) 

Whitehead, A.N. The Function of Reason 

Luther and Erasmus: Free Will and Salvation 

Toulmin, S. Cosmopolis 

 

3. Aproximações metodológicas (22/03) 

Weber, M. Science as a Vocation 

Popper, K. R. The Logic of Scientific Discovery 

Berlin, I. Two Concepts of Liberty 

mailto:ramalho@unb.br
mailto:antonio.ramalho@gmail.com
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(No dia 29 de março não haverá aula devido ao feriado da semana santa). 

 

4. Ideias de homem e sistema no estado de natureza (05/04) 

Tucidides: The Melian Dialogue 

Sun Tzu: The art of War 

Hobbes – Leviatã, parte 1 – Sobre o Homem 

 

5. Origens filosóficas da ideia de Sociedade Internacional (12/04) 

Locke – Segundo Tratado sobre o Governo 

Hume, D. Of the Balance of Power 

Kant: The Perpetual Peace – A philosophical Sketch 

Grotius: On the Law of War and Peace 

  

6. Primeira avaliação: Trabalho individual ou em grupo (até três pessoas), em sala (19/04) 

 

7. Diferentes usos da razão: racionalistas e construtivistas podem dialogar (26/04) 

Hollis & Smith. Explaining & Understanding International Relations  

 

8. Princípios de Economia Política (03/05) 

Polanyi, K. The Great Transformation 

Strange, S. States & Markets 

Keohane, R. The old IPE and the new Robert O. Keohane 

 

9. Realismo (10/05) 

Booth, K. (Ed.) Realism in World Politics. 

 

10. Geopolítica (17/05) 

Tuathail, G., Dalby, S. & Routledge, P. (Eds) The Geopolitics Reader. 

Scholvin, S. Geopolitics – An overview of concepts and Empirical examples from International 

Relations 

Entrega do projeto de ensaio final 

 

11. Ideias de sociedade, regimes e instituições (24/05) 

Buzan, B. An Introduction to the English School of International Relations  

Krasner, S. Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables  

 

(Dia 31/05 é feriado) 

 

12. Construtivismos (07/06) 

Wendt – Anarchy is what states make of it 

Onuf: Rule and Rules in International Relations 

Hurd, I. Constructivism. 

 

13. Segunda Avaliação – trabalho individual (14/06) 

 

14. Níveis de análise e processos decisórios em política externa (21/06) 

Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” World Politics 14:1 October 

1961: 77-92. 

Wendt: The Agent-Structure Problem in International Relations Theory 

Vertzberger, Y. Foreign Policy Decisionmakers as Practical-intuitive Historians: Applied History and 

Its Shortcomings. 

 

15. Novos atores, novos processos, Abordagens pós-modernas (28/06) 

Cox. R. Social Forces, States and World Orders – Beyond International Relations 

Lawson, George and Hobson, John M. (2008) What is history in international relations?  
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Sylvester, C. Presentando a Elshtain, Enloe y Tickner: una mirada a los esfuerzos feministas más 

importantes antes de continuar el viaje. 

 

Entrega do ensaio final. 

 

16. Avaliação geral de fim de curso  (05/07) 

 

Leituras de acompanhamento 

 

Burchill,S., Linklater,A., Devetak,R., Donnelly,J., Paterson, M., Reus-Smit, C. and True, J. Theories of 

International Relations. Second Edition. New York, Palgrave Macmillan, 2001. 

Hughes, C.W. & Yew Meng, L. Security Studies, a Reader. London & NY, Routledge, 2011. 

Jatobá, D. Teoria das Relações Internacionais. São Paulo, Ed. Saraiva, 2013. 

Neuman, I & Wæver, O. The Future of International Relations. Masters in the Making? London & New York, 

Routledge, 1997. 

Nogueira, J.A.P. & Messari, N. Teorias das Relações Internacionais: correntes e debates. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 
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