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Previsão das atividades :  
 Síncronas : encontros semanais às segundas-feiras, das 09h00m às 10h30m, na Plataforma Teams. 
 Assíncronas : Conferências, eventos e debates a serem encaminhados semanalmente para os   
 estudantes.  

Plano de Curso (Versão ensino remoto) 
 

  

 

Ementa:  

A função das teorias. Análise crítica da evolução das teorias e debates teóricos das Relações Internacionais. 
Lógica, epistemologia e pensamento crítico nas ciências sociais. Desdobramentos teóricos e debates que 
surgiram no pós-Guerra Fria. Pluralismo epistemológico, teórico e metodológico. Métodos explicativo e 
interpretativo. Construtivismo. Pós-positivismo. Feminismo. Pós-colonialismo. Perspectivas do Sul Global 

Natureza da disciplina e objetivos pedagógicos: 

Esta disciplina visa examinar os principais desenvolvimentos recentes das Teoria das Relações 
Internacionais, enfatizando a evolução do campo de estudos, assim como novas abordagens teóricas. Além 
de revisar os principais conceitos e abordagens, o grupo terá a oportunidade de empregar as discussões em 
sala de aula na produção de suas próprias investigações. 

Objetivos didáticos 
✓ Revisar conceitos e testar argumentos acerca dos principais fenômenos observados no cenário 

internacional contemporâneo. 
✓ Conhecer os aportes das tradicionais teorias relevantes para dar conta das questões relevantes no 

ambiente internacional, refletindo sobre suas implicações epistemológicas, ontológicas, práticas e 
éticas. 

✓ Contribuir para que os estudantes desenvolvam sua capacidade analítica e incentivar a busca de 
aplicações dos estudos teóricos ao exame dos mais relevantes fenômenos presentes no cenário 
internacional contemporâneo. 

✓ Aperfeiçoar a capacidade de empreender pesquisas acadêmicas e de trabalho em grupo, 
exercitando as habilidades de expressão oral e escrita de argumentos científicos e de análises de 
conjuntura.

Métodos de avaliação 

✓ Seminários temáticos sobre Teoria. Apresentações em duplas, sendo um aluno responsável por 
uma apresentação e outro responsável pela crítica. Cada aluno escolherá o texto sobre o qual 
discorrerá; o debatedor será escolhido por sorteio no início da sessão (30% da menção). 

✓ Produção de um artigo com até 3.500 palavras, nos moldes de uma revista acadêmica, a ser enviado  
no dia 26 de outubro (30% da menção). 

✓ Revisão da parte teórica do projeto de dissertação submetido por ocasião do ingresso no PPG-
IREL, com elaborada explicação acerca das escolhas realizadas e perspectivas de emprego das 
teorias na construção do argumento proposto, a ser enviado até o dia 30 de novembro (30% da 
menção). 

✓ Participação nas sessões síncronas e nos meios de ensino a distância (10% da menção). 



Dinâmica de funcionamento do curso 

Esta disciplina pressupõe que os estudantes tenham conhecimentos básicos das narrativas tradicionais 
das TRI. Não se trata, pois, de um curso introdutório, mas de uma disciplina voltada para desenvolver o 
pensamento crítico e aplicá-lo na análise de problemas contemporâneos. 

O curso divide-se em 4 unidades complementares, como se descreve a seguir. Cada uma delas trata de 
um grande tema discutido nas teorias das Relações Internacionais, discutido à luz das aplicações dessas teorias 
ao exame da realidade contemporânea. Trata-se, pois, na medida do possível, de um curso aplicado, que visa  
estimular a reflexão dos estudantes sobre o alcance a a utilidade das teorias das Relações Internacionais. 

As leituras obrigatórias foram selecionadas com base na premissa de que os estudantes terão pelo 
menos 8 horas de estudos extra-classe por semana dedicadas à preparação para o curso. Todos os textos aqui 
relacionados estarão disponíveis em formato eletrônico a partir da primeira semana de aula, a fim de que os 
alunos não tenham de investir seu tempo na busca da bibliografia. Os alunos poderão ser convidados a 
compartilhar com seus colegas, durante as aulas, individualmente ou em grupo, suas reflexões, críticas ou 
dúvidas sobre as leituras previstas para cada sessão presencial. As atividades estarão disponíveis em uma 
equipe criada para a nossa turma nas plataformas institucionais do Teams e do SIGAA. 

O professor poderá ser contatado via e-mail (antonio.ramalho@gmail.com; ramalho@unb.br ) ou por 
telefone/WhatsApp. O professor estará à disposição dos alunos por chat, regularmente às quartas-feiras, das 
9h00 às 11h00, mas com ampla disposição para atendê-los em horários a serem fixados mediante prévia 
marcação, de maneira flexível em função da necessidade de os encontros se realizarem remotamente.  

O curso utilizará amplamente webinars, podcasts, conferências de especialistas internacionais e outras 
atividades baseadas nos recursos de ensino a distância, além das leituras obrigatórias. Os textos e demais 
materiais didáticos serão colocados previamente à disposição dos estudantes, integralmente online.  

Uma palavra sobre ética e responsabilidade na academia 

Parte-se do pressuposto de que os estudantes matriculados neste curso são maduros e responsáveis. 
Sua participação nos debates é, pois, fundamental, assim como a realização das leituras e a assistência aos 
vídeos propostos. Uma disciplina teórica pressupõe a leitura dos textos antes da realização das aulas, a fim de 
que os estudantes tenham argumentos a expor, questões a levantar e críticas a realizar às aproximações 
teóricas, suas implicações e seus usos políticos.  

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. Nossa comunidade acadêmica valoriza 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. Também são inaceitáveis auto-
referências constantes e a utilização de textos próprios sem a devida citação. 

  
Cronograma de atividades 

Unidade 1 Estruturas, atores, aproximações, métodos 

Objetivos específicos: Apresentar o curso; repisar e discutir conceitos fundamentais nas teorias das Relações 
Internacionais; examinar suas aplicações na análise e na ação politica referente a temas relevantes no cenário 
internacional contemporâneo; repisar as diferenças fundamentais entre os conceitos de poder e autoridade;   
discutir as origens dos debates teóricos sobre relações internacionais e sua relação com o mundo europeu; 
refletir sobre a utilidade de se diferenciar poder estrutural de poder relacional na análise da política 
internacional. 

Leituras obrigatórias: 

Semana 1 (17/08) 

✓ Retomada das atividades. Apresentação do curso em seu novo formato, apresentações mútuas. 
Elementos para ajustar o programa aos interesses dos participantes. Indicações acerca de como 
superar os impactos negativos da pandemia nas atividades acadêmicas da UnB. 

mailto:antonio.ramalho@gmail.com
mailto:ramalho@unb.br


Semana 2 (24/08) Aspectos epistemológicos e históricos do pensamento científico na modernidade 

✓ Whitehead, A. N. The Function of Reason. Princeton, Princeton Univ. Press, 1929. 
✓ Toulmin, S. Cospomopolis. The Hidden Agenda of Modernity. Chicago, The University of Chicago 

Press, 1990. 

(Feriado de 7 de setembro) 
Leitura recomendada : Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by W.D. Ross. Batch Books, 1999. 

Semana 3 (14/09) Perspectivas teóricas tradicionais e instrumentos de poder 

✓ Lake, D. Theory is dead, long live theory: The end of the Great Debates and the rise of eclecticism in 
International Relations. European Journal of International Relations 19(3) 567–587 

✓ Baldwin, D. (1997) The Concept of Security - Review of International Studies, 1997, 23, 5-26, 
disponível em http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/
Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf). 

✓ Strange, S. States and Markets. London, Continuum, 1994. (Introdução e capítulo 1o, pp: 1-42) 

Semana 4 (21/09) Da necessidade de métodos nas construções teóricas em RI 

✓ Hollis, M. & Smith, S. Explaining and Understanding International Relations. Clarendon Press, 
Oxford, 1990, capítulos 1-4 (pp : 1-91) 

Semana 5 (28/09) Sobre o Estado e sobre as teorias das RI 

✓ Hollis, M. & Smith, S. Explaining and Understanding International Relations. Clarendon Press, 
Oxford, 1990, capítulos 5-9 (pp : 92-216) 

Unidade 2 : Revisão teórica. Sistema e sociedade internacional. 

Objetivos específicos: revisar as narrativas tradicionais sobre as relações internacionais contemporâneas;  
analisar os principais referentes de poder na análise das relações internacionais; refletir sobre suas aplicações 
ao ambiente internacional contemporâneo. 

Semana 6 (05/10) Sobre o Estado e sobre as teorias das RI 

Leituras obrigatórias 

✓ Holsti, O. Theories of International Relations. Mimeo. 
✓ Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J. Paterson, M., Reus-Smit, C. & True, J. Theories 

of International Relations. Palgrave Macmilan, New York, 2005. Caps 1-4 (pp.1-109). 

Semana 7 (12/10) Sobre o Estado e sobre as teorias das RI 
(Apesar de ser feriado, 12 de outubro, haverá o encontro regularmente) 

Leituras obrigatórias 

✓ Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J. Paterson, M., Reus-Smit, C. & True, J. Theories 
of International Relations. Palgrave Macmilan, New York, 2005. Caps 5-8 (pp. 110-212) 

http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%2520articles/Baldwin%2520(1997)%2520The%2520Concept%2520of%2520Security.pdf).
http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%2520articles/Baldwin%2520(1997)%2520The%2520Concept%2520of%2520Security.pdf).
http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%2520articles/Baldwin%2520(1997)%2520The%2520Concept%2520of%2520Security.pdf).


Semana 8 (19/10) 

✓ Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J. Paterson, M., Reus-Smit, C. & True, J. Theories 
of International Relations. Palgrave Macmilan, New York, 2005. Caps 9-10 (pp. 213-257) 

Unidade 3 : o problema da violência e os referentes 

Objetivos específicos: Examinar o fenômeno da violência no ambiente internacional dos pontos de vista 
histórico, conceitual e prático. Identificar e discutir os elementos constantes e novas realidades relevantes para 
a segurança internacional, tendo como referente o Estado nacional e outros agentes no cenário internacional. 
Refletir sobre a utilidade dos tradicionais conceitos de segurança, defesa e estratégia no atual cenário de 
segurança internacional, bem como sobre as diferenças entre as guerras de hoje e as do passado 

Leituras obrigatórias 

Semana 9 (30/11) 

✓ Gray, C. Strategy and History. Essays on theory and practice. Routledge, London & New York, 2006. 
Introduction & Part 1 (pp 1-88); 3 & 4 (pp 135–189) . 

Data limite para envio do artigo, parte da avaliação 

(Feriado de 02 de novembro) 
Leitura recomendada : Kissinger, H. Ordem Mundial. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2014 (capítulos 1-3; 
7-9 e conclusão, pelo menos). 

Semana 10 (09/11) 

✓ Getting Strategy Right (Enough). The Royal College of Defense Studies, 2017. 
✓ Baron et alii. Liberal Pacification and the Phenomenology of Violence. Mimeo. Article article 

forthcoming in International Studies Quarterly  
✓ Kössler, R. The Modern Nation State and Regimes of Violence: Reflections on the Current Situation. 

Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 2003. ISSN 1347-8214. Vol.2, pp. 15-3  

Unidade 4 : o problema da mudança nas relações internacionais. Narrativas alternativas.  

Objetivos específicos: analisar as narrativas tradicionais do ponto a partir das margens. Debater as abordagens 
sobre mudanças no cenário internacional contemporâneo. Aplicar os conceitos discutidos de maneira crítica, 
examinando o alcance e as aplicações das teorias estudadas. 

Leituras obrigatórias 

Semana 11 (16/11) 

✓ Booth, K. (Ed). Realism and World Politics. London & New York, Routledge, 2011. Part 4 "War and 
security, causes and consequences" (pp.193-267). 

Semana 12 (23/11) 

✓ Booth, K. (Ed). Realism and World Politics. London & New York, Routledge, 2011. Part 5 
"Continuity and change in the international and in the world" (pp. 269-342).  



Semana 13 (30/11) 

✓ Cooper, R. The post-modern state and the world order. Demos.  (Mimeo) 
✓ Armitage, R. the fifty years’ rift: intellectual history and international relations. Modern Intellectual 

History, 1, 1 (2004), pp. 97–109  

Data limite para envio do capítulo/seção teórica da dissertação, parte da avaliação 

Semana 14 (07/12) 

✓ Rosenfeld, S. Human Rights and the Idea of Choice. 10th Gerald Stourzh Lecture  
on the History of Human Rights and Democracy 2018, University of Viena, May 23, 2018. 

✓ Blanchard, E. Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory. 
Signs, Vol. 28, No. 4 (Summer 2003), pp. 1289-1312  

✓ Ruiz, T. Feminist Theory and International Relations : The Feminist Challenge to Realism and 
Liberalism. 

Semana 15 (14/12) 

✓ Çapan, Z. G. Writing International Relations from the invisible side of the abyssal line. Review of 
International Studies, Vol. 43, part 4, pp. 602–611.   

✓ Stein, D. & Valters, C. Understanding ‘Theory of Change’in International Relations : A review of 
Existing Knowledge. JRP Paper 1, August 2012. 

Leituras e recursos complementares 

A lista preliminar consta a seguir. Ao longo do semestre, serão indicadas leituras e recursos complementares. 

Adler, E. & M. Barnett (eds.), Security Communities, Cambridge, Cambridge University Press, 1998. 
Aron, R. Paz e guerra entre as nações. FUNAG, Edunb e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasilia, 
2006. 

Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by W.D. Ross. Batch Books, 1999. 

Aron, R. Paz e guerra entre as nações. FUNAG, Edunb e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Brasilia, 
2006. 

Baldwin, D. (1997) The Concept of Security - Review of International Studies, 1997, 23, 5-26, disponível em 
http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/
Baldwin%20(1997)%20The%20Concept%20of%20Security.pdf). 

Belli, B. & Nasser, F. (eds.) The Road Ahead. The 21st Century World Order in the Eyes of Policy Planners. 
FUNAG, Brasília, 2018. 

Cardoso, F. H. & Faletto,E. Repensando dependência e desenvolvimento na América Latina  , disponível em 
http://books.scielo.org/id/rjfv9/pdf/sorj-9788599662595-02.pdf. 

Corrêa, L.F.S. A palavra do Brasil na ONU (1946-2006). Funag, Brasília, 2012. 

Duffield, Mark (2001) Global Governance and the New Wars: The merging of development and security. 
London: Zed Books 

Fierke, K.M. Critical Approaches to International Security. Cambridge: Polity Press, 2007. 

http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%2520articles/Baldwin%2520(1997)%2520The%2520Concept%2520of%2520Security.pdf).
http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%2520articles/Baldwin%2520(1997)%2520The%2520Concept%2520of%2520Security.pdf).
http://books.scielo.org/id/rjfv9/pdf/sorj-9788599662595-02.pdf.


Gloannec et allii. The Transatlantic relationship and The future Global GovernanceTransworld, Working Paper 
13, 2013, disponível em  
 http://www.transworld-fp7.eu/wp-content/uploads/2013/04/TW_WP_13.pdf  

Harvey. D. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Oxford, Basil  
Blackwell, 1989. Disponível em https://www.academia.edu/31738097/
David_Harvey_A_condi%C3%A7%C3%A3o_p%C3%B3s_moderna._Livro_COMPLETO. 

Holsti, O. Theories of International Relations. Mimeo.  

Global Challenges Foundation. GCF & Thought Leaders Sharing What You Need to Know on Global 
Catastrophic Risks, 2017. Norrsken House – Postbox 14. Birger Jarlsgatan 57C. 114 56 Stockholm. 

Hurd, I. Legitimacy and Authority in International Politics. International Organization 53, 2, Spring 1999, pp. 
379–408.  
Kaldor, M. In Defence of New Wars. Stability (2013), 2(1):4, pp. 1-16, Disponível em 
www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at/galley/40/download/  

Kaldor, M. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Cambridge/ Stanford: Polity  
Press/Stanford University Press, 1999. 

Kissinger, H. Ordem Mundial. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2014. 

Pinker, S. A History of Violence Edge Master Class 2011, disponível em http://edge.org/conversation/mc2011-
history-violence-pinker 

Royal College of Defense Studies. Getting Strategy Right (Enough). Disponível em https://www.da.mod.uk/
Portals/0/Documents/RCDS/20170904-RCDS_Getting_Strategy_Right_Enough_Final.pdf?
ver=2017-09-08-090748-807 

http://www.transworld-fp7.eu/wp-content/uploads/2013/04/TW_WP_13.pdf
https://www.academia.edu/31738097/David_Harvey_A_condi%C3%A7%C3%A3o_p%C3%B3s_moderna._Livro_COMPLETO
https://www.academia.edu/31738097/David_Harvey_A_condi%C3%A7%C3%A3o_p%C3%B3s_moderna._Livro_COMPLETO
http://www.stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.at/galley/40/download/
http://edge.org/conversation/mc2011-history-violence-pinker
http://edge.org/conversation/mc2011-history-violence-pinker
https://www.da.mod.uk/Portals/0/Documents/RCDS/20170904-RCDS_Getting_Strategy_Right_Enough_Final.pdf?ver=2017-09-08-090748-807
https://www.da.mod.uk/Portals/0/Documents/RCDS/20170904-RCDS_Getting_Strategy_Right_Enough_Final.pdf?ver=2017-09-08-090748-807
https://www.da.mod.uk/Portals/0/Documents/RCDS/20170904-RCDS_Getting_Strategy_Right_Enough_Final.pdf?ver=2017-09-08-090748-807
https://www.da.mod.uk/Portals/0/Documents/RCDS/20170904-RCDS_Getting_Strategy_Right_Enough_Final.pdf?ver=2017-09-08-090748-807
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