
 
 

 
 

 
O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 

responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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68 “Research suggests that the use of active learning techniques (...) may have a 

positive impact upon students' learning. For example, several studies have 

shown that students prefer strategies that promote active learning rather than 

traditional lectures. Other research evaluating students' achievement has 

demonstrated that many strategies promoting active learning are comparable to 

lectures in promoting the mastery of content but superior to lectures in 

promoting the development of students' skills in thinking and writing”. Extraído 

de http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning, com acesso em 30/04/05. 
69 Como exemplos de textos que tratam diretamente da questão do aprendizado 

ativo nas Relações Internacionais, temos: MORGAN, A. L. Toward a Global 

Theory of Mind: The Potential Benefits of Presenting a Range of IR Theories 

through Active Learning. International Studies Perspectives, v.4, issue 4, 

pp.351-370, nov. 2003; e BLAKE, Elizabeth L.; STARKEY, Brigid A. 


:          

    
(9  %("    (9 

  9 
   > 
    
 $  
   *(9
?   



%!  -"
 !8! 
 &>


B    

   $
  (" 
  (" 
 $

7     *(9
?05
(" *?X>
!


: ("      

   $      ("
$   ("  *(9
?    
     
$   $  ! 


                                                                              
Simulation in international relations education. SIMULATION & GAMING, 

v.32, n.4, pp.537-551, dec. 2001. 
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70 Retomando rapidamente o consagrado conceito de regimes internacionais de 

Stephen Krasner (1982), regimes são “conjuntos de princípios, normas, regras e 

processos de tomada de decisão, explícitos ou implícitos, em torno dos quais a 

expectativa dos atores converge em uma dada área temática”. 
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71 Tomamos, aqui, o caso do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas, 

que lançou, há dois anos, a disciplina de “Modelagem e Simulação” como parte 

integrante da grade curricular obrigatória. 
72 Toda a fundação teórica do que convencionou-se chamar de “neo-realismo” 

encontra suas origens na obra de Kenneth Waltz, Theory of International 

Politics (1979). 
73 Mancur Olson lança as bases da Teoria da Ação Coletiva na sua obra A 

Lógica da Ação Coletiva (1965). 
74 Elinor Ostrom buscou refinar a idéia do dilema da ação coletiva, proposta por 

Olson (1965), em Governing the Commons (1990). 
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75 Por um outro viés, caso se configure tal cenário, há a possibilidade incipiente 

de se conhecer melhor as lacunas ou deficiências de escopo de análise 

apresentados pelo modelo teórico utilizado. 
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76 SHAW, Carolyn M. Using Role-Play Scenarios in the IR Classroom: An 

Examination of Exercises on Peacekeeping Operations and Foreign Policy 

Decision Making. International Studies Perspectives, v.5, issue 1, pp.1-22, 

feb. 2004. 
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