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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo discutir a maneira pela qual realismo e construtivismo
estruturais desenvolvem seus programas de pesquisa em torno do problema da mudança
estrutural. O estabelecimento de um critério lakatosiano, mediado pelas considerações
laudanianas acerca dos problemas conceituais permite, de um lado, a reorganização do campo
de Relações Internacionais em torno dos conceitos ‘positivismo’ e ‘póspositivismo’ que
marcam os supostos ‘grandes debates’ do campo. De outro lado, permite o confronto dos
programas de pesquisa a partir das abordagens de Kenneth Waltz, Robert Gilpin e Alexander
Wendt. A centralidade dos problemas conceituais desafia o argumento wendtiano sobre a
mudança e ainda organiza a maneira pela qual se pode discutir mudança no marco realista
estrutural.
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ABSTRACT

This dissertation aims to discuss how structural realism and constructivism carry out their
research programs concerning the structural change issue. Setting a Lakatosian criterion for
appraising research programs, reconciled by Laudanian considerations on conceptual
problems allows, on the one hand, the rearrangement of the International Relations field
around the concepts of ‘positivism’ and ‘post-positivism’ that distinguish the so-called ‘great
debates’ of the field. On the other hand, it allows the confrontation of the research programs
on the grounds of Kenneth Waltz, Robert Gilpin and Alexander Wendt’s approaches. The
centrality of the conceptual problems challenges the Wendtian proposition on change and also
arranges the way in which change can be discussed in the structural realist point of view.
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