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EMENTA
Seminário  avançado  sobre  os  principais  métodos  de  pesquisa,  procurando-se  destacar  aqueles  mais 
comumente  utilizados  na  área  de  Relações  Internacionais.  Ênfase  especial  será  dada  ao  método 
comparado, essencial para o campo de Relações Internacionais e Política Comparada, e grande lacuna 
nos cursos de pós-graduação do país. Em princípio o Seminário versará sobre a lógica da inferência 
descritiva e causal, análise de grande número de casos, escolha racional, escolha estratégica, teoria dos 
jogos, análise de pequeno número de casos, estudos de caso, observação e seleção de casos, viés de 
seleção, multicolinearidade,  endogeneidade,  questões conceituais,  conceptual stretching e  conceptual  
traveling, estratégias de comparação, método das semelhanças e método das diferenças, path sequence, 
process tracing, análise histórica. Conforme o interesse dos alunos pode-se dar mais atenção a alguns 
dos itens propostos.

OBJETIVOS 
Este  curso  tem  dois  objetivos  fundamentais.  Primeiro,  apresentar  os  elementos  estruturantes  da 
discussão contemporânea sobre a natureza da pesquisa em Ciências Sociais, com especial atenção para 
os debates no campo de Ciência Política e Relações Internacionais. Segundo, visa prover os alunos do 
Programa de Doutorado em Relações Internacionais da UnB com o instrumental técnico e conceitual 
necessário à elaboração de suas respectivas pesquisas. 

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 projetos de pesquisa e trabalhos acadêmicos contendo todas as definições apropriadas 

e consistente do ponto-de-vista da argumentação lógico-conceitual. 
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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 se fará por meio de três exercícios orientados pelo Professor (30%) e na elaboração 
de um trabalho final individual  centrado no objeto de pesquisa da/o estudante (70%). Os exercícios 
versarão sobre cada uma das diferentes etapas do trabalho científico e, preferencialmente, devem ser 
realizados como preparação para o trabalho final. Este, por seu turno, versará sobre o tema escolhido 
pelos estudantes para a sua pesquisa de doutorado e, eventualmente, pode ter a forma de um capítulo da 
sua dissertação.

PROGRAMA 

O curso abordará os seguintes temas: 

1. A Natureza do Conhecimento nas Ciências Sociais

2. Análise Política: arte ou ciência? 
a. ontologia e epistemologia 
b. ciência e hermenêutica 
c. positivismo, realismo e construtivismo 

3. O Método Científico
a. objetivo e características do método científico 

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

b. o papel da teoria

c. desenho de pesquisa 
i. pergunta de pesquisa

ii. teorias 
iii. variáveis (dependente e independentes), cadeia causal 
iv. hipóteses 
v. conceitos 

vi. unidade de análise 
vii. coleta de dados

d. mensuração 
i. definição operacional (indicadores) 

ii. validade 
iii. confiabilidade 
iv. níveis de mensuração 

4. Métodos de Pesquisa 
a. indutivo ou dedutivo 

b. qualitativo ou quantitativo 
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i. entrevista, análise documental, arquivos, path analysis, mensurações quantitativas, 
métodos estatísticos, modelos formais 

ii. bases de dados

c. política comparada: campo ou método? 
i. o método comparado (comparar como controle) 

d. estudos de caso 

e. análise de pequeno número de casos 
i. inferência descritiva e causal

f. seleção de casos e questões conceituais 
i. viés  de  seleção,  endogeneidade,  multicolinearidade,  esticamento  conceitual 

(conceptual stretching) 

g. desenho comparado 
i. estratégias de comparação 

ii. similaridades e diferenças 

h. análise de grande número de casos 
i. escolha racional 

ii. escolha estratégica 
iii. teoria dos jogos 

5. Agência e Estrutura: intencionalidade, restrições, dinâmicas e 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 

6. A Estrutura do Trabalho Científico
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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Cronograma das Leituras

Aula LEITURA OBRIGATÓRIA Págs.

1 ✔ Weber, “A objetividade...” 
✔ Durkheim, As Regras do Método Sociológico

2 ✔ Stuart Mill, A Lógica das Ciências Morais 
✔ KKV, Designing Social Inquiry (cap. 1)

3
✔ KKV, Designing... (Cap. 2) 
✔ Frieden & Lake, "IR as a Social Science...” 
✔ Jackson & G. Sørensen, Introdução às Relações Internacionais (caps 1-3)

4 ✔ Alexander et alli,  The Micro-Macro Link (Intro + cap. 1-4)

5 ✔ Elster, Explaning Social Behavior (Intro. + Part I + caps. 1-3) 
✔ Shepsle & Bonchek, Analyzing Politics (caps. 1-2)

6 ✔ Elster, Explaning Social Behavior (Part II + caps. 4-8)

7 ✔ Shepsle & Bonchek, Analyzing Politics, (caps. 3-6) 
✔ Elster, Explaning Social Behavior (Part III + caps. 9-12)

8 ✔ Elster, Explaning Social Behavior (caps. 13-14 + Part V + caps. 18-20)
✔ Shepsle & Bonchek, Analyzing Politics (caps. 8-10)

9 ✔ Elster, Explaning Social Behavior (caps. 21-26) 100

10 ✔ Shepsle & Bonchek, Analyzing Politics (caps. 11-17) 161

11 ✔ Waltz, Theory of Int'l Politics (Caps. 1-4) 

12 ✔ Gaddis, Paisagens da História (todo) 170

13
✔ Lijphart
✔ Sartori
✔ Geddes

14 ✔ Mahoney & Rueschemeyer (capítulos a indicar)
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