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Introdução

1. O Dicionário que agora se dá à estampa constitui o produto final da conjugação de 
três fatores que importa sublinhar.

O primeiro tem a ver com a necessidade de atualizar e ampliar o Dicionário de Rela-
ções Internacionais, que registou três edições (2005, 2009 e 2014), sob a coordenação 
de Fernando de Sousa (e Pedro Mendes, na última edição), sucessivamente esgotadas, 
a demonstrar assim a sua utilidade e atualidade. Passados sete anos, exigia-se o apro-
fundamento, atualização e ampliação da obra produzida, num domínio disciplinar 
que, incidindo especialmente sobre a contemporaneidade, viu surgir recentes vetores 
de desenvolvimento político-social e novas dinâmicas de interação na política global, 
incluindo as profundas mudanças e ruturas ocorridas na transição do século XX para 
o século XXI. Surgiu assim a ideia de se produzir uma obra que englobasse não só as 
Relações Internacionais, mas também a Ciência Política e a Economia Política.

Em segundo lugar, a inexistência no panorama editorial português de um manual 
que reúna o vasto conjunto de ideias, doutrinas, técnicas e conceitos fundamentais 
de duas áreas disciplinares com afinidades teóricas reconhecidas há mais de um 
século – a Ciência Política e as Relações Internacionais –, que sirva de instrumento de 
base para os alunos destas duas disciplinas, satisfaça as necessidades de informação 
científica de discentes e docentes, mas também de todos aqueles que se preocupam  
com estas áreas, de forma a compreender melhor as profundas transformações que se 
fazem sentir no mundo de hoje. 

Finalmente, a constatação do crescimento assinalável, em especial nas últimas déca-
das, da oferta formativa de cursos de Relações Internacionais e de Ciência Política nas 
universidades portuguesas. Numa análise retrospetiva, em Portugal, entre 1975-1998,  
foram criados 14 cursos em 12 universidades portuguesas, públicas e privadas, quando 
ainda se procurava desenvolver uma plataforma de estudo estruturado das duas dis-
ciplinas. Este número rapidamente aumentou, de tal modo que, em 2018, estavam 
registados na Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência 70 cursos de Ciência 
Política e/ou Relações Internacionais, abrangendo os três ciclos de ensino (licenciatura, 
mestrado e doutoramento), o que mostra o crescimento expressivo que estas áreas 
científicas tiveram no século XXI. 

Com um caminho relativamente longo já percorrido desde a sua inicial e tímida 
inserção formal na universidade portuguesa – a Ciência Política começa na Faculdade 
de Direito de Coimbra, com Cabral de Moncada, e as Relações Internacionais no Ins-
tituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, ainda de forma incipiente, 
assumindo finalmente a sua institucionalização em Braga, primeiro como bacharelato 
(1975) e pouco depois como licenciatura (1977) –, a Ciência Política e as Relações 
Internacionais constituem hoje, inegavelmente, campos de estudo académico reconhe-
cidos, com os respetivos âmbitos epistemológicos definidos quanto aos fundamentos, 
à consistência lógica, à validade das respetivas teorias e à construção de discursos 
científicos próprios, creditados por um amplo acervo de conhecimento produzido. Nos 
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nossos dias, é inegável que o estudo, quer da Ciência Política, quer das Relações Inter-
nacionais, não se enquadra em nenhuma subárea de qualquer disciplina das Ciências 
Sociais – ainda que mantenham diálogo com todas elas –, acabando ambas por ganhar 
autonomia, apresentando objetos próprios. Todavia, por razões práticas e pedagógicas, 
faz sentido, em Portugal, integrar as duas disciplinas num único Dicionário, até porque 
existem vários ciclos de graduação que tomaram precisamente essa opção. Apesar das 
suas diferenças e especificidades, também foi essa a nossa opção neste trabalho; isto 
é, apesar do respeito pelas suas diferenças, é mais valioso ter uma visão integradora e 
comunicativa das duas disciplinas

Um dicionário temático especializado constitui uma fonte de informação científica 
qualificada. O presente dicionário tem como objetivo fomentar e estimular a com-
preensão dos conteúdos científicos reportados às áreas de ensino e pesquisa em Ciência 
Política e Relações Internacionais, atendendo à identificação e conceptualização de 
temáticas mais ou menos complexas, transversais às duas disciplinas. Por outro lado, 
num sistema político como o português, fundado em antigas instituições, leis e costu-
mes com séculos de existência, mantiveram-se em curso inúmeras mudanças de maior 
ou menor complexidade que é importante explicar de forma consistente, sistemática 
e de acesso imediato. Como sabemos, o conhecimento só pode alcançar-se por uma 
combinação do estudo do passado com o do presente. As entradas que compõem este 
dicionário combinam as duas perspetivas de análise: os temas, correntes, doutrinas e 
conceitos são tratados historicamente, sempre que tal tratamento se justifique e seja 
absolutamente necessário, mas também são apresentados e desenvolvidos nas suas 
condições académico-científicas atuais. 

Disponibilizando mais de um milhar de entradas, e contando com a colaboração 
de uma centena de especialistas (professores universitários, investigadores e políticos) 
oriundos de várias universidades e unidades de investigação portuguesas e estrangeiras, 
incluindo politólogos, sociólogos, filósofos, juristas, historiadores, geógrafos, psicó-
logos e antropólogos, procura abarcar todo o espectro multidisciplinar da Ciência 
Política e das Relações Internacionais, nomeadamente da Filosofia, Sociologia, Política 
Comparada, Administração Pública, Economia, da organização do Estado e dos seus 
sistemas, dos Direitos Humanos e da prática política, contendo entradas sobre corren-
tes, doutrinas, instituições e processos políticos, organizações internacionais, conceitos, 
teorias, metodologias de investigação, etc. 

No amplo e sistemático conjunto de textos reunidos, ainda que, na tradição do 
género, a tendência seja para a síntese convergente, visando proporcionar a compreen-
são propedêutica de temas e problemas, estes constituem-se também como um convite 
à leitura aprofundada de trabalhos relevantes e de referência. 

Outros dos aspetos importantes que se colocam presentemente à elaboração dos 
dicionários temáticos e que, naturalmente, tivemos em consideração na elaboração 
e conceção deste dicionário, reportam à escolha do suporte e do conteúdo. Quanto 
ao primeiro destes aspetos, a difusão dos meios digitais e, em particular, do sistema 
de buscas Google ou da Wikipedia, aparentemente, permitem um acesso instantâneo 
e absoluto a conteúdos sobre as mais diversas temáticas e matérias, fazendo crer ao 
leitor ou investigador mais incauto que a conquista e o acesso ao conhecimento cru-
cial e seguro são, hoje em dia, simples. Porém, como sabemos, subsistem problemas 
relativos à confiabilidade das fontes, para além de questões relacionadas com a solidez 
dos conteúdos e também a efemeridade de alguns documentos digitais. A publicação 
em suporte papel continua a garantir maior rigor científico e superior confiança aos 
leitores. No que se refere a matéria científica, uma edição impressa com editor e autores 
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credenciados assegura a necessária e indispensável credibilidade e rigor quanto à diver-
sidade de informação e conhecimento compilados.

Um dos desafios mais relevantes com que os coordenadores do volume se debateram 
correspondeu ao conteúdo autoral das entradas. Tratando-se de um dicionário temático 
que contou com a colaboração de dezenas de especialistas de diferentes áreas do conhe-
cimento, as questões relativas ao equilíbrio dos textos tiveram que ser convenientemente 
prevenidas. Os autores prioritários de cada um dos verbetes são especialistas na área 
do conhecimento, dispondo de capital teórico aprovado pela comunidade académica, 
sendo igualmente responsáveis por explicar o conteúdo necessário à compreensão das 
entradas. Como dicionário técnico e especializado em dois ramos do conhecimento 
que têm partilhado ao longo do tempo técnicas e metodologias de ensino, conteúdos 
programáticos, bem assim como meios de divulgação das pesquisas, seja em revistas 
científicas especializadas e sítios na Internet, procurou-se que as entradas fossem elabo-
radas com recurso a uma linguagem o mais objetiva possível, acessível a qualquer leitor. 

2. No mundo ocidental, a Política, como objeto de reflexão intelectual, recua à 
Antiguidade Clássica, desencadeando uma extensa tradição de estudos do facto político 
que remonta a Platão e a Aristóteles, trilhando caminho na Idade Média, com Santo 
Agostinho, São Tomás de Aquino ou Marsílio de Pádua, alcançando a Modernidade 
com Maquiavel, Thomas Hobbes, Montesquieu e tantos outros. A Ciência Política 
contemporânea principiou por desbravar os seus próprios caminhos no século XIX, 
estimulada pela criação da nova ciência social, que emerge no seio da corrente positi-
vista e otimista de Auguste Comte (1754-1836), fundador da Sociologia, para quem 
a “ideologia” correspondia à “ciência das ideias”, e pouco mais tarde com Henri de 
Saint-Simon (1760-1825), que, na esteira empirista, sugere que a moral e a política 
podem ser consideradas ciências positivas, ou seja, disciplinas cuja autoridade científica 
não resulta de perceções subjetivas, mas de evidências objetiváveis. Comte conside-
rava que a política constituía a física social, competindo-lhe a descoberta das leis do  
progresso social. 

Até ao terceiro quartel do século XIX, em sentido amplo, o desenvolvimento cien-
tífico da disciplina assentou em duas abordagens distintas: a primeira protagonizada 
por Alexis de Tocqueville (1805-1859), que analisou a implantação da democracia na 
América a partir de uma análise dos valores e da cultura norte-americanos; e a segunda, 
defendida por Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), apoiada numa 
visão materialista e económica do Estado como instrumento de dominação da classe 
que detém os meios de produção. Posteriormente, o conhecido sociólogo alemão Max 
Weber (1864-1920), ao rejeitar a posição marxista, evidencia que as Ciências Sociais 
não são como as Ciências Naturais, dado que toda a ação humana expressa diferentes 
dimensões de lealdade (subjetivas) para com os líderes e as instituições. Weber foi o 
primeiro estudioso da burocracia e competiu-lhe a definição semântica da palavra.

A primeira escola de Ciência Política surgiu em França, a École Libre des Sciences 
Politiques (hoje, Instituto de Estudos Políticos), em 1872, na sequência da crise política 
e moral devida à humilhação pela derrota na Guerra Franco-Prussiana (1870-1872).  
Em 1895, nasceu a London School of Economic and Political Science, e em 1902  
é criada a primeira cátedra de Ciência Política na Universidade de Oxford. 

Nos EUA, os desenvolvimentos da Ciência Política como disciplina académica estive-
ram primeiramente associados aos curricula de Direito Constitucional, Filosofia Moral 
e Economia Política, de acordo com a tradição anglo-saxónica. Com efeito, a emergên-
cia como ramo disciplinar distinto, nos EUA, deve-se a John W. Burgess (1844-1931), 
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que fundou a primeira faculdade de Ciência Política na Universidade de Columbia, 
em Nova Iorque (1882). Esta escola esteve, desde o início, inclinada para o estudo das 
instituições estatais (conceito, definição, comparação e inferências) e dos factos sociais, 
por influência do darwinismo e do positivismo de Oitocentos. Desde então, as escolas de 
Ciência Política prosperaram nos EUA, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial. 
As missões de manutenção da paz e a preservação ou construção da democracia, em 
nome da qual o país participara na guerra, para além da hegemonia norte-americana 
nos recém-criados organismos internacionais, foram elementos que contribuíram para 
aumentar as necessidades de intervenção de especialistas no desenvolvimento do estudo 
da política e das análises políticas nacional e internacional.

A designação abrangente de “Ciência Política”, referindo-se a uma área disciplinar 
eclética, veio a institucionalizar-se, primeiramente nos Estados Unidos, com desdobra-
mentos nos países desenvolvidos da Europa Ocidental, denominações que refletem a 
natureza multidisciplinar e interdisciplinar no uso plural em francês “Sciences politi-
ques” e no espanhol “Ciencias políticas”. 

Atualmente, são numerosas as conceções que norteiam os investigadores, depen-
dendo da orientação teórica e do quadro nacional de origem dos estudiosos. No mundo 
ocidental, esta disciplina veio lentamente a escalpelizar novos rumos e a autonomizar-se 
relativamente à História, à Filosofia ou à Economia Política, mas também em relação 
à Sociologia e ao Direito. Porém, é preciso dizê-lo, o processo de edificação teórica e a 
definição do objeto de estudo nem sempre foi linear. Inicialmente, o objeto de estudo 
era o poder político institucionalizado, nos seus aspetos formais, recorrendo ao método 
histórico-descritivo e ao estudo de caso, como demonstram as obras de Lawrence 
Lowell, Essays on Government ou Governments and parties in continental Europe 
(1896); posteriormente, surgiu a fase behaviourista, sobretudo após a Primeira Guerra 
Mundial (1921-1969), com raízes nos trabalhos pioneiros de John Watson, Behaviorism 
([1913] 1997), e de Arthur F. Bentley, The process of Government (1908), pela qual são 
valorizados os factos observáveis resultantes da interação de grupos como reflexo da 
vida política. Este autor terá sido pioneiro na abordagem behaviourista, sustentando 
uma visão política como um sistema com modos de atuação próprios e atores em 
constante interação, onde o Estado surge como mais um componente a considerar, 
perdendo o tradicional protagonismo.

A interdisciplinaridade entre a Ciência Política e a Sociologia Política trouxe novos 
temas e problemas a serem explorados: a cultura política, os partidos e organizações 
de interesse, o comportamento eleitoral, os sistemas políticos, ao mesmo tempo em 
que ocorre a formação de departamentos e outros aparatos disciplinares que comple-
mentam a mudança de paradigma do conhecimento produzido. Na década de 1930, 
muitos sociólogos europeus e norte-americanos, influenciados sobretudo pelas teo-
rias de Max Weber (Teoria da Burocracia e da Dominação), Émile Durkheim (Teoria  
Funcionalista) e Vilfredo Pareto (Teoria das Elites) prospetam as vantagens da Ciência 
Política na utilização de métodos oriundos da Antropologia, Sociologia, Economia e 
Psicologia Política. Simetricamente, aumentam as preocupações com o rigor científico 
e a definição dos principais métodos de abordagem, valorizando a quantificação dos 
fenómenos políticos e o estabelecimento de relações entre eles (método estatístico), 
assim como o estudo comparado de determinado fenómeno em diferentes espaços  
e tempos (método comparativo). 

O período correspondente à fase afirmativa e de maturidade da Ciência Política (de 
1969 aos nossos dias) encontra-se marcado pela abordagem neo-institucional, tendo 
como pivô de observação e análise o Estado, sustentado contudo numa aproximação 
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multifatorial e sobreponível à visão tradicional formalista. A perspetiva neo-institu-
cional tem como característica teórica central a síntese epistemológica e metodoló-
gica entre o behaviourismo e parte do tradicional institucionalismo, daí que, entre os 
seus principais campos de análise, possamos encontrar os comportamentos políticos, 
a constituição da autoridade democrática e participação política, a sociedade civil e 
movimentos políticos, os estudos sobre o poder, as elites, Estado, nação e soberania, 
representação política, burocracia, governo, políticas públicas, cidadania, género, mino-
ria, questão ambiental, entre muitos outros. Pela aproximação às Ciências Sociais, a 
metodologia é bastante eclética, muito embora com superiores preocupações de rigor 
e sofisticação, emergindo as análises qualitativas.

Também as Relações Internacionais se afirmaram como disciplina autónoma, tendo 
como locus a sociedade internacional. Na sua origem liberal, o objeto de estudo das 
RI foi a paz e a guerra, nomeadamente as formas de superar a guerra e construir uma 
estabilidade pacífica internacional através das instituições e regimes internacionais. 
Assim, foi emergindo uma disciplina da Ciência Política do meio internacional, com 
um corpus teórico autónomo da Ciência Política do meio nacional. Neste contexto, 
as primeiras instituições de investigação de RI, na tradição anglo-saxónica, surgem 
no período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, o Royal Institute of 
International Affairs (1920) em Londres e o Council of Foreign Relations (1921) em 
Nova Iorque. Contudo, as RI como ciência social autónoma institucionalizam-se, ver-
dadeiramente, no sistema universitário norte-americano. Nos EUA, as RI afirmaram-se  
devido à necessidade de produzir conhecimento útil para a nova potência líder global, 
bem como à dupla circunstância política e científica da ascensão do Realismo e da 
Guerra Fria (Mendes, 2019a). Com efeito, embora a disciplina das RI nasça sobre o 
signo do idealismo internacionalista liberal de entre guerras, foi a emergente escola 
realista, sobretudo com a nova ordem mundial do pós-Segunda Guerra Mundial e início 
da Guerra Fria, que solidificou a disciplina nos EUA com obras fundacionais de grande 
difusão, nomeadamente de Hans Morgenthau (1948) e de Kenneth Waltz (1959).  
Foi neste período que os estudos internacionais se focaram na dinâmica competitiva 
e estratégica de power politics dos Estados relacionada com a disputa da Guerra Fria. 

Contudo, a visão realista sempre foi contestada por visões alternativas, quer ligadas 
às abordagens fenomenológicas da análise da política externa (Mendes, 2020b), quer a 
visões liberais e institucionalistas, como as teorias da integração, quer ainda a visões mais 
sociológicas, reflexivas e críticas, ligadas ao neo-marxismo, aos estudos da Paz, às teorias  
emancipatórias ou às perspetivas feministas. Com o desenvolvimento crescente das inter-
dependências da sociedade internacional e consequente globalização, o aumento dos movi-
mentos de integração regional e os estudos críticos do capitalismo e da visão tradicional de 
segurança ancorada nos Estados, emergem várias teorias das RI que contestam a validade 
das conceções realistas como forma de explicar as relações internacionais, até porque os 
Estados deixaram de ser os únicos atores importantes. Para estes teóricos dissidentes do 
Realismo, desde os liberais, institucionalistas, críticos, construtivistas e outros, é possí-
vel existir cooperação entre os Estados, ou até mesmo pensar uma ordem internacional 
alternativa, onde os Estados já não funcionam na lógica de power politics. Isto significa 
que, mesmo com a existência de conflitos políticos, as relações internacionais podem ser 
compreendidas não apenas como uma luta constante entre Estados, mas igualmente como 
uma sociedade internacional em que são possíveis relações de cooperação que superem  
a guerra e construam uma ordem internacional relativamente estável.

Em síntese, a disciplina das Relações Internacionais continuará a afirmar-se como 
a ciência social contemporânea mais apta a compreender e explicar a governança sem 
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governo, as sucessivas (re)construções da ordem internacional, as dinâmicas de conti-
nuidade e mudança da política internacional, bem como a crescente interdependência 
complexa que caracteriza o mundo cada vez mais global. Para essa afirmação, a disci-
plina das RI não pode ficar fechada na sua torre de babel, mas antes deve realizar três 
passos interligados:

•  construção de mais e melhores teorias (ecléticas, plurais e inclusivas);
•  consolidação da sua autonomia disciplinar, sem prejuízo de um maior diálogo 

com as outras Ciências Sociais;
•  desenvolvimento de uma maior relevância pública e ligação com a prática e o 

mundo político (Mendes, 2019b).

3. Para além das divisões e clivagens que possam existir, no domínio especulativo, 
nos métodos de pesquisa e análise entre a Ciência Política e as Relações Internacionais, 
hoje são reconhecidos centros de interesse comuns a ambas as disciplinas, sobressaindo 
a questão da guerra, construção da paz e desenvolvimento, terrorismo, segurança, 
nacionalismo, pobreza, modelos políticos de desenvolvimento, direitos humanos, desi-
gualdade, género, estudos pós-coloniais e etnicidade, numa dimensão de política global.

Duas ideias resultam do que dissemos. Por um lado, é relevante o aprofundamento 
do diálogo entre as duas disciplinas científicas. Expressão importante deste facto é o 
crescimento das publicações nacionais e internacionais que comprovam esse diálogo. Ao 
mesmo tempo, importa realçar a gradual consolidação disciplinar das Relações Inter-
nacionais e da Ciência Política em Portugal, em especial a partir de meados dos anos 
1990, ganhando densidade nas últimas três décadas. Marco fundamental deste pro-
cesso foi o aumento significativo do número de cursos de graduação nas Universidades 
portuguesas, bem como de cursos de pós-graduação, estes sobretudo já no século XXI.

Nesta perspetiva, preocupou-nos menos a erudição, o caráter exaustivo ou demasiado 
especializado da informação, a discussão teórica aprofundada, os debates “interparadig-
máticos” e inacabados, e pelo contrário, mais a definição breve mas rigorosa das teorias, 
doutrinas e conceitos de base – mesmo sabendo nós que o vocabulário das Ciências 
Sociais varia de autor para autor e não para de evoluir –, e a pluridisciplinaridade que 
favorece a comparação e ajuda a descobrir a própria natureza e estrutura das Relações 
Internacionais e da Ciência Política, no contexto mais amplo das Ciências Sociais e Huma-
nas. Não se trata, portanto, de um dicionário de História das Relações Internacionais 
ou de um dicionário de Geopolítica e, muito menos, de um dicionário de Política ou de 
políticos. Trata-se, isso sim, de uma obra didática, generalista, atual, que constitui – assim 
esperamos – uma iniciação útil, servindo de referência e orientação para os alunos e 
leitores que pretendam introduzir-se na Ciência Política e nas Relações Internacionais.

No final, apresenta-se uma lista de bibliografia de referência para o estudo da Ciên-
cia Política e das Relações Internacionais – ressalve-se que não se trata da lista exaus-
tiva dos milhares de obras e fontes consultadas pelos autores na elaboração das suas 
entradas, a qual ocuparia centenas de páginas, não fazendo sentido numa obra com as 
características atrás enunciadas. 

Não temos dúvidas quanto à existência de algumas imprecisões, omissões e lacunas 
que este trabalho apresenta. Sabemos que existem e que sempre existirão em estudos 
desta natureza. Deles nos penitenciamos, agradecendo, desde já, a disponibilidade de 
todos aqueles que tiverem a bondade de nos fazer chegar as suas críticas e sugestões, 
de forma a podermos corrigir e ampliar esta obra em próxima edição.
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