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Relações Internacionais

CAPÍTULO 1: Teoria das Relações Internacionais

1.1 Realismo: Essa teoria tem a visão de que todos os atores das Relações Inter-
nacionais (Estados, Organismos Internacionais, etc) agem apenas por interesse
e or disputas de poder. Ideia de Hobbes de que o homem é o lobo do homem.

1.2 Liberalismo/Idealismo: Tem a visão de que a natureza das pessoas e dos
atores é boa e que visa a cooperação e evolução mútua, buscando uma maior
integração com fins paćıficos.

1.3 Marxismo: Visão de união de todos os trabalhadores para que juntos não
houvesse mais divisões por páıses e sim uma nova grande classe trabalhadora
internacional.

CAPÍTULO 2: Áreas diretamente ligadas as moções de RI

2.1 Economia;

2.2 Poĺıtica;

2.3 História;

2.4 Geopoĺıtica.

Em todos esses âmbitos há ou haverá alguma consequência, seja ela positiva ou
negativa. Estão sempre ligadas, pois sempre os impactos são ligados.

Exemplo: Um fator histórico tem ligação com a economia, a poĺıtica está ligada
comas necessidades da geopoĺıtica daquele estados.

CAPÍTULO 3: Conflitos e questões armamentistas

3.1 Balanço de poder:

Diz respeito à um mecanismo para que o poder sempre fique equilibrado.
Os estados tinham sempre a preocupação de obter cada vez mais poder para
que ficasse no mesmo patamar bélico dos outros estados. Havendo sempre
o medo inerente de perder poder, de perder território para um estado mais
armado.
Exemplo: Corrida Armamentista.

3.2 Segurança Coletiva:

Diz respeito à um mecanismo em que, diferente da balança de poder,
os estados podem se armar à vontade. Caso haja alguma ameaça ou algum
conflito, os envolvidos se unem para tomar providências, como por exemplo,
o nascimento de cúpulas da ONU para discutir o quê será feito.

Analogia: Valentão da escola que ameaça e bate em todos, os oprimidos
se unem para conseguir bater no valentão.

Moção cab́ıvel a essa discussão:

EC apoia o uso global de drones em operações militares, ao invés de
combatentes em solo.
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CAPÍTULO 4: Como linkar dados e fatos de RI no debate

4.1 Por meio de exemplos claros e práticos ligados a realidade atual
(dados de manchetes);

4.2 Análise dos grupos afetados:

Mas quando há DOIS grupos afetados? Mostrar que o grupo que você está
mostrando sofre mais danos e é o principal afetado na moção em detrimento
do outro grupo (Reframing).

CAPÍTULO 5: Argumentos mais comuns

5.1 Soberania;

5.2 Segurança;

5.3 Polarização;

5.4 Economia;

5.5 Cultura;

5.6 Sanções Internacionais.
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