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OBJETIVOS 
 
Este curso tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, apresentar os elementos fundamentais da 
discussão contemporânea sobre a natureza da pesquisa em Ciências Sociais, com especial atenção 
para os debates no campo de Ciência Política e das Relações Internacionais. Segundo, visa prover 
os alunos do mestrado em Diplomacia com o instrumental técnico e conceitual necessário à 
elaboração de seus respectivos projetos de tese de mestrado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao final do curso, espera-se que os alunos sejam capazes de: 
 

(i) discutir os principais referenciais ontológicos e epistemológicos das Ciências Sociais; 
(ii) identificar as premissas ontológicas e epistemológicas contidas em trabalhos de 

diferentes autores, assim como de escolas específicas de Relações Internacionais; 
(iii) apresentar e analisar as características do método científico; 
(iv) apresentar e discutir a lógica da inferência científica, seja de natureza causal ou 

descritiva; 
(v) apresentar e discutir desenhos alternativos de pesquisa sobre um mesmo objeto; 
(vi) discutir as vantagens e desvantagens de diferentes unidades de análise para estudo de 

uma questão de pesquisa; 
(vii) distinguir e analisar a propriedade de diferentes métodos de coleta de dados, construção 

de indicadores e mecanismos de controle; 
(viii) redigir um projeto de pesquisa contendo todas as definições apropriadas e consistente 

do ponto-de-vista da argumentação lógico-conceitual. 
 
ESTRUTURA 
 
O curso está organizado na forma de aulas expositivas a cargo do professor, sendo requerido dos 
estudantes que se preparem adequadamente por meio da leitura prévia dos textos indicados. 
Durante as aulas a participação dos estudantes é incentivada e o professor combinará discussões de 
temas abstratos com sua aplicação a problemas concretos do cotidiano e da pesquisa acadêmica. 
 
A avaliação do curso estará centrada, exclusivamente, na elaboração de um projeto de tese de 
mestrado. Este precisará atender, simultaneamente, tanto os requisitos formais presentes no 
Estatuto do Mestrado em Diplomacia do IRBr, quanto os requisitos de conteúdo ministrados nesta 
disciplina. Os alunos reprovados serão excluídos do programa de mestrado do IRBr, sem prejuízo 
para a sua lotação nos quadros do Ministério das Relações Exteriores. 
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PROGRAMA 
 
O curso abordará os seguintes temas: 
 
1. Análise Política: arte ou ciência? 
 
(a) ontologia e epistemologia 
 
(b) ciência e hermenêutica 
 
(c) positivismo, realismo e construtivismo 
 
2. O Método Científico 
 
(a) objetivo e características do método científico 

 a lógica da inferência (pesquisa quantitativa e qualitativa) 
 inferência causal e descritiva 

 
(b) desenho de pesquisa 

 pergunta de pesquisa 
 teorias 
 variáveis (dependente e independentes), cadeia causal 
 hipóteses 
 conceitos 
 unidade de análise 
 coleta de dados 

 
(c) mensuração 

 definição operacional (indicadores) 
 validade 
 confiabilidade 
 níveis de mensuração 

 
3. Métodos de Pesquisa 
 
(a) indutivo ou dedutivo 
 
(b) qualitativo ou quantitativo 

 entrevista, análise documental, arquivos, path analysis, mensurações quantitativas, métodos 
estatísticos, modelos formais 

 bases de dados 
 
(c) política comparada: campo ou método? 

 o método comparado (comparar como controle) 
 
(d) estudos de caso 
 
(e) análise de pequeno número de casos 

 inferência descritiva e causal 
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(f) seleção de casos e questões conceituais 
 viés de seleção, endogeneidade, multicolinearidade, esticamento conceitual (conceptual 

stretching) 
 
(g) desenho comparado 

 estratégias de comparação 
 similaridades e diferenças 

 
 
(h) análise de grande número de casos 

 escolha racional 
 escolha estratégica 
 teoria dos jogos 

 
 
4. Agência e Estrutura: intencionalidade, restrições e dinâmicas (processos) 
 
(a) agência-estrutura como ‘problema’ a ser explicitado 
 
(b) individualismo versus coletivismo metodológico 
 
(c) racionalidade: absoluta, imperfeita ou restrita (bounded)? 
 
(d) instituições, idéias e interesses 
 
(e) ação coletiva: caronas, líderes e incentivos seletivos 
 
 
5. Projeto de Pesquisa e Monografia 
 
(a) definições iniciais: objeto, perguntas, teorias, variáveis, hipóteses 
 
(b) resenha da literatura 
 
(c) apresentação e análise de dados 
 
(d) conhecimento comum, citações e paráfrases 
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