DISCIPLINA..............: Guerra e Paz nas Relações Internacionais
PROFESSOR..............: Marcos Tourinho
DATAS.....................: 16/07/2018 a 20/07/2018
SALA............................:
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Este curso intensivo explora duas perguntas centrais ao estudo e à prática das relações
internacionais: (1) por que as guerras ocorrem e (2) o que se pode fazer em relação a isso.
Utilizando as principais teorias das relações internacionais e estudos recentes sobre c onflitos
armados, este curso abordará as causas da guerra e as alternativas políticas, jurídicas e
institucionais para diminuir a sua incidência e/ou controlar os seus impactos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Ao final do curso, os alunos estarão:


Familiarizados com as principais teorias sobre as causas da guerra e com os principais
instrumentos de regulação dos conflitos armados.



Sensíveis à complexidade de se negociar e resolver conflitos armados.



.

CONTEÚDO
O curso abordará o problema da guerra a partir de várias perspectivas, desde a filosofia política,
a história e o direito internacional até as instituições internacionais e a economia política dos
conflitos armados. Uma lista detalhada do conteúdo está abaixo, na programação aula a aula .
METODOLOGIA
O curso busca conectar a análise científica da guerra e da paz com problemas concretos do
ponto de vista das políticas públicas. Para tanto, complementará a leitura de artigos
acadêmicos (em antecipação às aulas) com o uso de documentos oficiais, exercícios analíticos,
filmes e estudos de casos reais.
É essencial que as leituras sejam feitas em antecipação à aula. Como todos os textos serão em
inglês, é essencial que o aluno tenha a capacidade de ler e entender o idioma.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Prova

80%

Participação nas atividades em sala

20%

A prova será dada no último dia de aula, e as notas seguirão a seguinte escala:
9-10 – Redefiniu as expectativas
8-9 – Superou as expectativas
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7-7.9 – Cumpriu todas as expectativas satisfatoriamente
6-6.9 – Cumpriu as expectativas aceitavelmente
0-5.9 – Não cumpriu as expectativas
Nota sobre plágio:
O plágio é apresentar como seu o trabalho ou pensamento de outra pessoa. Sen do uma
apropriação indébita das ideias de terceiros, o plágio constitui um “roubo” intelectual que
depõe contra a honestidade de quem o pratica. Para evitar o plágio, é necessário citar e
referenciar com clareza os trabalhos utilizados.
CONTATO
Em caso de dúvidas, o aluno poderá enviar e-mail para marcos.tourinho@fgv.br.
PROGRAMAÇÃO AULA-A-AULA E BIBLIOGRAFIA
1ª. Aula: As origens da guerra e da paz





O que causa as guerras?
Conflito e cooperação nas relações internacionais
O dilema da segurança
Greed vs. grievance

Leitura prévia:
Jack S. Levy, The Causes of War and the Conditions of Peace, Annual Review of Political Science (1998)
2ª Aula: Paz e instituições: O sistema de segurança coletiva





Da auto-ajuda à segurança coletiva
Projeto para a paz perpétua
Comunidades de segurança
Direito internacional humanitário

Leitura prévia:
Immanuel Kant, A Paz Perpétua (1795)
Carta das Nações Unidas (1945)
3ª. Aula: O Conselho de Segurança da ONU e a gestão da paz e segurança
 O Conselho de Segurança
 Instrumentos de gestão da paz e segurança
 Segurança coletiva e seletiva
Leitura prévia:
Vaughan Lowe, Adam Roberts, Jennifer Welsh, and Dominik Zaum, The United Nations Security Council and
War: The Evolution of Thought and Practice since 1945, Introduction. (2008)
4ª Aula: Resolvendo conflitos armados: perspectivas práticas
2
Av Nove de Julho 2029
01313-902 São Paulo SP Brasil
Tel 011/ 3799 7700 Fax 011/ 3284 1789
Internet www.fgvsp.br






Mediação de conflitos
Economia política da Guerra e processos de paz
Processos de construção da paz
Reforma do setor de segurança, desarmamento, desmobilização e reintegração

Leitura prévia:
Achim Wenmann, Getting armed groups to the table: peace processes, the political economy of conflict and
the mediated state. Third World Quarterly (2009)
5ª Aula: Conclusões
 Estratégias de construção da paz
 Avaliação
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