Programa de Extensão em Teoria e Sociologia das RI II
O Programa de Extensão em Teoria e Sociologia das Relações Internacionais II
consiste em uma tentativa de agrupar diversos cursos presenciais, que procuram abordar
o estudo de teoria das Relações Internacionais, bem como dos Estudos Estratégicos, de
modo trans e multidisciplinar. Objetiva-se com esse programa e as atividades que o
constituem, auxiliar o aluno e o professor do campo das Relações Internacionais e
demais áreas afins, a desenvolverem um pensamento autônomo e crítico, capaz de fazer
relações associativas de diversas áreas, a fim de produzir um repositório de
conhecimento que seja abrangente, conectado com a realidade social e histórica de
nosso país, e mais do que tudo, baseada na importância da manutenção da soberania e
da autonomia do indivíduo. Igualmente, objetiva-se com esse programa tornar o estudo
das RI algo atrativo e de fácil entendimento para os estudantes do campo, das demais
áreas, e ao público em geral. O programa destina-se a comunidade em geral, alunos de
cursos de graduação e pós-graduação com interesses específicos em Relações
Internacionais.
O programa será composto por ações de extensão na forma de cursos
presenciais. Os cursos abordarão problemas e objetos específicos relacionados ao tema
central da teoria e da sociologia das Relações Internacionais e serão ministrados pelo
coordenador geral deste programa e por pós-graduandos e graduandos que se interessem
em desenvolver habilidades docentes. Algumas das atividades previstas para ocorrer no
âmbito desse programa de extensão são cursos de curta duração relacionando elementos
da atual cultura popular com o estudo das RI, Filosofia ou EE. Importa ressaltar que a
presença de elementos da cultura popular e do entretenimento atual na abordagem das
atividades; objetiva-se com estas discussões sérias e com base em estudos anteriores. É
justamente a presença de uma série de televisão que pode atrair o participante a ler um
clássico da filosofia, ou um teórico das RI na íntegra, sem reprodução. Desse modo, a
atividade de extensão serviria como ferramenta fundamental de auxílio ao ensino e a
pesquisa na área de RI. O certificado de participação será concedido aos participantes
que cumprirem as exigências de presença e participarem das atividades propostas.
No início do ano letivo, foram pré-selecionadas as temáticas de Game of
Thrones e Watchmen para a realização de cursos presenciais, com o objetivo de
despertar a suscetibilidade para a importância da filosofia e da ética através de
elementos da cultura popular. Durante o primeiro semestre, ocorreu o levantamento de

bibliografia a e a preparação do curso intitulado “Watchmen e a Filosofia”. As
atividades presenciais ocorreram de 29 de julho a 1º de agosto, com a presença de cerca
de 30 participantes. Durante os encontros, buscou-se analisar temas de filosofia a partir
dos personagens da série, além de realizar, no último encontro, um balanço da atividade,
com sugestões dos participantes para edições futuras. Nas semanas seguintes, teve início
o planejamento do curso “Game of Thrones e a Filosofia”, que será realizado durante o
segundo semestre letivo e está programada para atender a um público de 180
participantes. O curso presencial tratará de assuntos de relações internacionais e
filosofia, relacionando-os com aspectos dos livros de George R. R. Martin e da série
adaptada para a TV pela HBO.
Para a avaliação dos resultados do programa de extensão será fundamental a
análise dos relatórios de cada ação de extensão que comporá este programa e o balanço
das atividades por parte dos participantes. Apesar de abordarem temas específicos, as
ações de extensão contribuirão particularmente para a o objetivo principal deste
programa, que é o de relacionar o estudo de teoria de Relações Internacionais com seus
fundamentos mais profundos, colaborando, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento
da autonomia intelectual dos pensantes e para a formação de novos quadros docentes.

