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Curso de Doutoramento 

 
História das Relações Internacionais (ano lectivo 2015) 

 
Unidade curricular 

História das Relações Internacionais 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular  

 Prof. Doutor António Pedro Barbas Homem (2h/semana) 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Com a colaboração do Prof. Pedro Caridade de Freitas  

 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Com a disciplina de História das Relações Internacionais pretende-se fornecer uma introdução histórica ao 
Direito Internacional, especialmente estudando, debaixo de várias perspectivas metodológicas, a relação 
entre factualidade e juridicidade das relações internacionais.  

 
Conteúdos programáticos 

Tema:  

Facticidade e Juridicidade. A construção histórica do direito internacional entre factos e normas 

Objectivos programáticos: explicar a formação histórica dos grandes princípios e técnicas do direito 
internacional, estudando os contextos fácticos em que são formulados. 

Em especial, pretende-se chamar a atenção para as distintas perspectivas metodológicas com que a ciência 
contemporânea tem estudado a formação da sociedade e do direito internacionais. 

Entre as metodologias e autores que merecem atenção destacam-se: as relações internacionais, com Henry 

Kissinger e Joseph Nye; a história do direito internacional, com Martti Koskenniemi; a sociologia histórica 

do Estado, com Ian Morris, John Darwin, e James Robinson e Daron Acemoglu; e a teoria da justiça, com 

John Rawls e Michael Walzer. 

Especial consideração vai merecer a experiência histórica portuguesa e a teorização de pensadores 

portugueses. 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O programa da disciplina procura oferecer aos estudantes uma visão panorâmica adequada sobre os 
problemas teóricos e as vicissitudes práticas da história do direito internacional. 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

METODOLOGIA: As aulas iniciam-se com a exposição da matéria por parte do regente, sendo os alunos 

convidados a intervir sempre que se levantem dúvidas relacionadas com a matéria exposta. Nas aulas são 
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debatidos temas, feitas exposições por parte de alunos, isoladamente ou em grupo e são resolvidas dúvidas. 

AVALIAÇÃO: Segue a metodologia prevista no Regulamento de Avaliação da FDL, elaboração de um 
Relatório escrito e  exposição oral do mesmo durante uma aula, seguida de debate pelos alunos. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade 
curricular 

Nas aulas são fornecidos os elementos essenciais da matéria. Através deles o aluno obtém o quadro 
informativo que poderá depois aprofundar realizando leituras e procurando informação junto de outras 
fontes. 

 
Bibliografia principal 

ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM, História das Relações Internacionais. O Direito e as Concepções Políticas 
na Idade Moderna, Coimbra, Almedina, 2003;  

ANTÓNIO PEDRO BARBAS HOMEM E PEDRO CARIDADE DE FREITAS, Textos de apoio de 
História das Relações Internacionais, Lisboa, AAFDL, 2012; 

PEDRO CARIDADE DE FREITAS, Portugal e a Comunidade Internacional, Lisboa, Quid Juris, 2012; 

HENRI KISSINGER, Diplomacia, Lisboa, Gradiva, 1996; Idem, A Ordem Mundial, Lisboa, D. Quixote, 
2014 

Ian Morris, Why the west rules – for now! The Patterns of History and What They Reveal About the Future (London, 
Farrar Strauss, 2010) (existe tradução portuguesa) 

John Darwin, After Tamerlane. The Global History of Empire (London, Penguin, 2007) (existe tradução 
portuguesa) 

James Robinson e Daron Acemoglu, Why nations fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty (New York, 
Crown, 2012); (existe tradução portuguesa: Porque falham as nações, Temas e Debates, 2013) 

John Rawls, The Law of Peoples, Harvard University Press, 2001 (existe tradução portuguesa) 

JOSEPH N. NYE, Compreender os Conflitos Internacionais. Uma Introdução à Teoria e à História, Lisboa, Gradiva, 
2002;   

JOSÉ ADELINO MALTEZ, Curso de Relações Internacionais, Cascais, Principia, 2002;  

MARTTI KOSKENNIEMI, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870-1960 
(2001). 

 

 


