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A “Metodologia dos Programas de
Pesquisa” de Imre Lakatos e a evolução da
teoria de Relações Internacionais
Ludmila A. Culpi

Introdução

A

epistemologia proposta por Imre Lakatos é uma das mais
relevantes referências a respeito da filosofia da ciência do
século XX. Lakatos iniciou seus trabalhos de reflexão sobre a construção da ciência após o contato que teve com o falseacionismo de Popper. Para Lakatos, a ciência da observação é melhor compreendida como um conjunto de programas de pesquisa,
formados por alguns elementos fundamentais (Silveira, 1996).
A grande maioria dos filósofos da ciência se preocupou
com a demarcação da ciência, ou seja, em separar o que é considerado ciência do que é tido como não ciência. Segundo Hausmann (1994), Popper apresenta a sua visão de distinção entre
científico e não científico a partir da ideia de que os cientistas
aceitam um conjunto de regras metodológicas, as quais foram
definidas por Popper como “uma atitude crítica” e que são sujeitas a testes com vistas a serem confirmadas ou refutadas. Porém,
conforme levanta Hausmann (1994), todas as teorias possuem
aspectos não resolvidos, o que inviabiliza que as teorias sejam
testadas em todos os seus pressupostos e alguma teoria continue
mantendo sua validade. Lakatos, por sua vez, não busca apenas
avaliar as teorias, mas as atividades que elas permitem realizar
na área científica (Hausmann, 1994).
Nesse sentido, considera-se relevante utilizar os pressupostos de Lakatos para compreender a evolução teórica em RI
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(Relações Internacionais), a partir da consolidação da disciplina
em 1919, que deu lugar ao primeiro debate teórico em Relações
Internacionais, entre realistas e idealistas, até os debates mais
contemporâneos, que discutem a epistemologia em Relações Internacionais. Tem-se como hipótese da presente pesquisa que os
elementos da concepção de Lakatos, referentes ao “núcleo duro”
e ao avanço das teorias ao longo da história em termos da melhor aplicação à realidade e a predição de fatos novos, podem ser
adotados para verificar como se dá a evolução do corpo teórico
em Relações Internacionais. Todavia, serão consideradas nesse
artigo as críticas à metodologia de Lakatos a respeito da restrição imposta pelos fatos novos como critério para avaliação de
programas progressivos (Silveira, 1996).
O artigo divide-se em duas seções, sendo que na primeira
é apresentada a concepção de Lakatos a respeito dos programas
de pesquisa científica e na segunda parte é investigada a evolução
dos programas de pesquisa em Relações Internacionais (RI), por
meio do estudo dos quatro debates que marcaram o desenvolvimento da área, bem como aplicados os conceitos de Lakatos da
sua metodologia dos programas de pesquisa científica.

A filosofia da ciência e a “Metodologia dos Programas
de Pesquisa Científica” de Lakatos
De acordo com Hausmann (1994, p. 120), “O que é mais
valioso sobre a discussão de Popper não é sua proposta específica para saber como distinguir a ciência da não-ciência, mas as
perguntas que ele levanta”, pois a partir do pensamento Popperiano a filosofia da ciência passou a priorizar não mais a avaliação das teorias, mas a identificação daquilo que pode ser considerado científico. Nessa esteira, tem-se as abordagens de Kuhn
e Lakatos, que se preocupam em avaliar as atividades da ciência
ao invés de pressupostos e teorias.
Segundo Lakatos, “a filosofia da ciência sem a história da
ciência é vazia; a história da ciência sem a filosofia da ciência é
cega” (Lakatos, 1979, p.107). Assim, o autor defende que a história do saber científico pode ser utilizada como parâmetro para
140

Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales: nuevas perspectivas desde América Latina

avaliar propostas metodológicas concorrentes. Além disso, a filosofia da ciência fornece aos historiadores epistemologias, que
são as maneiras como as teorias interpretam o mundo, o que os
permite reconstituir a história interna da teoria, a partir de uma
história externa (Silveira, 1996).
Para Hausmann (1994), os filósofos contemporâneos da
ciência passam a investir não mais em identificar as falhas das
teorias, mas a refletir sobre o processo de escolha das matrizes teóricas. Segundo essa visão, os testes não podem induzir
os cientistas a abandonar as teorias, porém podem garantir uma
escolha dentre as opções existentes. Assim, considera-se pela
perspectiva contemporânea que um estudioso pode confiar que
uma teoria específica pode ser melhor comprovada, contudo, escolhe outra teoria para a análise, por acreditar que esta fornece
melhores elementos metodológicos para a pesquisa.
Nesse sentido, Lakatos (1989) buscou desenvolver uma
visão mais sofisticada para a escolha da teoria e a respeito da
natureza da ciência, a qual influenciou muitos economistas e
teóricos de outras áreas das ciências sociais, o que justifica a
escolha dessa abordagem para investigar o avanço teórico no
campo das Relações Internacionais. O autor buscou equalizar
os pensamentos de Popper sobre falseacionismo e a respeito das
revoluções científicas desenvolvido por Kuhn. O pensamento de
Kuhn busca entender como se dão as alterações de ciências ao
longo do tempo, isto é, tem uma preocupação em compreender a
evolução histórica das teorias.
Lakatos apresenta sua visão sobre a metodologia dos programas de pesquisa científica que tem como propósito apresentar a concepção sobre o saber científico, compreendendo “as revoluções científicas como casos de progresso racional e não de
conversões religiosas” (Lakatos, 1989, p.19).
De acordo com Blaug (1980), a abordagem de Lakatos
centra-se nos programas de pesquisa, que podem oferecer programas coerentes que servem como orientações para estudos
posteriores, garantindo a possibilidade de se avaliar objetivamente o progresso da ciência, a partir da superação de um paradigma por outro mais adequado à explicação da realidade.
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A respeito da tese central de Lakatos, sobre a metodologia dos programas de pesquisa científica (MPPC), Blaug (1980)
determina que, conforme Lakatos apresenta, o programa de
pesquisa legítimo deve possuir um “núcleo rígido” ou núcleo
duro, isto é, um conjunto de leis vistas como irrefutáveis pelos
cientistas, que seriam os princípios ou pressupostos centrais das
teorias. De acordo com a concepção de Lakatos, os cientistas
que participam de um “programa” devem proteger o núcleo duro
teórico de tentativas de falsificação a partir da construção de um
“cinturão protetor” desse núcleo rígido, formado por hipóteses
auxiliares ad-hoc capazes de sustentar os pressupostos gerais
(Blaug, 1980).
As hipóteses desse “cinturão protetor” são negociáveis,
ou seja, podem ser ajustáveis às observações, configurando um
elemento contra refutações, o que é uma condição fundamental
para que as anomalias encontradas não promovam abandonos
equivocados de teorias. Esse cinturão protetor impede que os
pesquisadores se confundam e garante um período adequado
para o progresso das pesquisas. Assim, enquanto o núcleo duro
é formado por hipóteses decretadas, o cinturão protetor pode ser
modificado para melhor sustentar os princípios centrais da teoria
aos fatos descobertos (Blaug, 1980).
Quanto ao avanço da ciência, Lakatos diferencia os programas de pesquisa em degeneração dos programas de pesquisa
progressivos, sendo que os primeiros não preveem mais fatos novos, o que os colocam em concorrência com outros programas,
que são progressivos à medida que são capazes de novas corroborações. Assim, um programa quando está em degeneração
pode ser falseado e será substituído por um melhor, progressivo.
Esse último deve ter suas hipóteses alteradas com o propósito de
se adaptar a eventuais anomalias (Blaug, 1980).
Como aponta Lakatos, os programas de pesquisa são formados por heurísticas positivas, que orientam os pesquisadores
a como alterar a teoria, ou seja, um conjunto de ideias de como
sofisticar a teoria e por heurísticas negativas, que é um conjunto
de ideias não refutáveis. Nesse sentido, as teorias com o objetivo
de se manterem preditivas, buscam se adaptar e assim, a ciência
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aumenta seu conteúdo empírico e essa expansão da predição não
é uma decisão arbitrária (Blaug, 1980).
Ao contrário de Kuhn que afirma que as revoluções científicas são fruto da psicologia das multidões e não de uma decisão
racional, Lakatos defende que a transição de um programa de
pesquisa para outro rival é um processo racional. Assim, o novo
programa substituto é progressivo, pois prediz o que anterior
fazia e ainda mais. Deste modo, as revoluções científicas ocorrem quando dois programas em competição tomam caminhos
diferentes e os pesquisadores aderem ao programa progressivo.
Porém, a superação de um programa por uma alternativa melhor
é um processo temporalmente extenso (Blaug, 1980).
Lakatos determina três pressupostos que são centrais na
sua metodologia: i) que as teorias mais verdadeiras serão mais
bem sucedidas que as menos em predizer fatos novos; ii) que
os cientistas acreditam nisso; e iii) que os cientistas estão motivados em buscar a verdade. Segundo Backhouse (1998 apud
Hands, 2001) o maior problema da concepção de Lakatos é o
terceiro pressuposto, que vai depender dos incentivos que os
pesquisadores recebem.
A respeito das críticas a perspectiva de Lakatos podemse colocar os seguintes: que os argumentos de Lakatos são inadequados para compreender as inter-relações entre as teorias,
de que falta uma fundação epistemológica para a utilização dos
fatos novos como critério e que as condições defendidas por
Lakatos para análise dos programas mais progressivos são muito
restritivas, isto é, são difíceis de serem encontradas nas ciências
sociais. Contudo, as críticas não invalidam o argumento, pois
este oferece ferramentas relevantes para avaliação de teorias.
Backhouse (1998 apud Hands, 2001) propõe que a metodologia
de Lakatos seja modificada, incluindo no modelo sub-programas.
Hands (2001) por sua vez, propôs o abandono do critério dos
fatos novos de Lakatos por uma gama mais ampla de critérios,
para que a metodologia de Lakatos possa ser melhor adequada às
avaliações de teorias. Assim, Hands indica e Backhouse concorda que a metodologia de Lakatos não deve ser abandonada, mas
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que é necessário substituir o conceito de programas de pesquisa
científicos por algo mais abrangente (Hands, 2001).
Nesse artigo, busca-se explicar os processos de transição
entre referenciais teóricos nas Relações Internacionais, demonstrando como os pesquisadores dessa área passam a aderir a novos programas de pesquisa à medida que os anteriores se revelam insuficientes e os novos mais atrativos. Para tanto, serão
analisados os chamados debates das Relações Internacionais,
nos quais dois programas de pesquisa ou mais competem pela
posição de melhor programa e são substituídos progressivamente por novas opções.

O desenvolvimento teórico-metodológico em Relações
Internacionais
Nessa seção, será abordado o avanço da disciplina de Relações Internacionais a partir da evolução dos paradigmas dessa
área. A origem da disciplina de Relações Internacionais é datada do período entre guerras, após a primeira guerra mundial,
quando surgiu o primeiro curso de Relações Internacionais na
Inglaterra, na Universidade de Gales. Phillipe Braillard e Mohamma-Reza Djalili (1988, p.5) ao definirem o campo determinam que “as Relações Internacionais podem ser definidas como
o conjunto de relações e comunicações que os grupos sociais
estabelecem através das fronteiras”.
Conforme aponta Gonçalves (2008), a evolução da teoria de Relações Internacionais é marcada por grandes debates
fundadores da disciplina, que demonstram o enfrentamento entre teorias dominantes, que passam a entrar em degeneração e
programas emergentes, que são progressivos. À medida que as
teorias predominantes não mais conseguem explicar o cenário
internacional, conforme destacou Lakatos, elas são substituídas
por novos paradigmas, que melhor se adequam as mudanças na
realidade internacional e com maior capacidade de predição.
Observa-se que existe uma disputa no campo teórico para
encontrar uma teoria que seja mais adequada a predições nas
Relações Internacionais, especialmente sobre os temas guerra e
144
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paz, o que promove uma fragmentação da área. Devido à multiplicidade de propostas teóricas torna-se complexa a tarefa de
classificá-las, pois absorvem pressupostos de teorias de outros
campos. Nesse sentido, o modo pelo qual os pesquisadores passaram a se referir as teorias é pelo conceito de paradigma, tendo
como base a sua filiação a maneiras variadas de se enxergar a
dinâmica do sistema internacional.
Segundo Oliveira (2003), há uma tendência contemporânea nas Relações Internacionais de construção de um paradigma
mais humanista, baseado na consolidação da paz entre os entes
internacionais. A partir da década de 1960, as teorias estadocêntricas passaram a ser questionadas a partir das alterações sofridas pela sociedade internacional, potencializadas pela globalização. Contudo, as teorias que apontam o poder e os interesses
nacionais como os elementos centrais que explicam o comportamento dos agentes no cenário internacional ainda se mantém
como referenciais importantes. Identifica-se que os autores vão
abandonando teorias insuficientes por teorias mais adequadas a
realidade, com maior capacidade de predição sobre fatos novos
nas Relações Internacionais.
Na sequência serão analisados os debates consagrados das
Relações Internacionais, com o objetivo de adequar a metodologia dos programas de pesquisa de Lakatos à análise das mudanças de programas degenerativos por progressivos. Busca-se
identificar o núcleo duro de cada programa e o cinturão protetor,
bem como investigar o processo de avanço de uma paradigma
para outro.

Primeiro debate das Relações Internacionais:
idealistas x realistas:
Segundo Gonçalves (2008), o primeiro grande debate das
Relações Internacionais se deu durante a década de 1930 colocando em posições opostas a corrente dominante do período entreguerras, o paradigma liberal-idealista e a corrente emergente,
o realismo. Ambas as teorias partiam do pressuposto de que os
Estados eram os únicos atores das Relações Internacionais e que
145
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eram agentes racionais. Contudo, discordavam em torno da natureza desses atores e de seu comportamento.
Enquanto a teoria liberal-idealista tinha crença de que os
seres humanos eram bons por natureza e tendiam à cooperação,
a teoria realista concebia o indivíduo como um agente egoísta,
o que levava os Estados a defenderem seus interesses nacionais,
que divergiam dos demais, o que promovia um estado de constante conflito. Assim, para a abordagem idealista a paz era um
caminho possível, enquanto para os realistas não havia fuga para
o cenário de guerra, que era permanente (Gonçalves, 2008).
Para a teoria idealista, a paz seria alcançada a partir da
cooperação entre os Estados, que era garantida pelas instituições
internacionais calcadas no direito internacional (regras). A teoria liberal idealista surgiu a partir de um discurso do presidente
norte-americano Woodrow Wilson ao Congresso, inspirado nas
ideias da “Paz Perpétua” de Kant e baseava-se na necessidade e
na crença de que uma Segunda Guerra Mundial poderia ser evitada. Porém, essa abordagem fracassou quando houve o estopim
da 2ª. Guerra, demonstrando que esse programa tornou-se degenerativo por ser incapaz de prever fatos novos. Já a abordagem
realista, cujos principais teóricos foram Morgenthau e Aron,
demonstrou-se um programa progressivo, pois partia do pressuposto de que a guerra era uma constante, pois o sistema internacional não baseava-se na cooperação, mas em um balanço de
poder no qual as grandes potências equilibravam poder de modo
não institucionalizado para manterem seu poder (Nogueira e
Messari, 2005).
Assim, percebe-se a evolução de um programa que tinha problemas de predição e cujo núcleo duro não podia mais
ser protegido por heurísticas (idealista), para um programa mais
bem sucedido em explicar fatos novos (realista), tais como uma
nova guerra e um cenário de bipolaridade que vigorou de 1945
a 1989 e com um cinturão protetor mais forte. Observa-se então a evolução da ciência das Relações Internacionais, a partir
da adesão dos pesquisadores a um novo programa considerado
mais frutífero (Gonçalves, 2008)
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Segundo debate das Relações Internacionais:
behavioristas x tradicionalistas (debate metodológico):
De acordo com Gonçalves (2008), o segundo “Grande
Debate” aconteceu no final dos anos 1950 em um cenário de
desconfiança em relação à metodologia adotada pelas teorias de
Relações Internacionais. Sendo assim, o conteúdo deste debate
não esteve relacionado à epistemologia das teorias, mas a metodologia em Relações Internacionais, opondo behavioristas a
tradicionalistas. Assim, não havia uma preocupação em superar
a teoria realista, então emergente no debate, mas sofisticá-la a
partir da introdução de ferramentas metodológicas mais eficazes
para explicar a realidade internacional.
Os behavioristas consideravam que a teoria realista colocava o comportamento dos Estados baseados em leis muito
gerais (universais). Os behavioristas concordavam com os realistas na possibilidade de se prever o comportamento dos Estados,
porém acreditavam que seria necessário adotar modelos matemáticos para atender tal propósito. Deste modo, para os behavioristas os dados referentes às ações dos Estados deveriam ser
quantificados (Fernandes, 2004).
Observa-se no segundo debate que não houve um esforço
em formular teorias que explicassem toda a realidade internacional, mas apenas aperfeiçoar as teorias já existentes em seus
instrumentos metodológicos para se ter uma compreensão mais
precisa da realidade internacional. Assim, não houve a transição
de um programa de pesquisa para o outro, mas apenas a inclusão
de certas heurísticas positivas, que aumentaram a capacidade
preditiva da teoria realista e protegeram o núcleo duro da teoria. Desta forma, houve modificações no cinturão protetor, com
a inserção dessas hipóteses auxiliares referentes à metodologia
(Fernandes, 2004).
Em conjunto com a abordagem behaviorista aparece o
modelo sistêmico de análise das Relações Internacionais, denominado abordagem funcionalista, que incorporou o conceito de
sistema nas Relações Internacionais. A ideia dessa abordagem
baseava-se na análise dos cenários políticos de forma limitada e
147
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hierarquizada, o que determinaria o comportamento dos agentes
e orientaria os estudiosos a predizer cenários possíveis e construir conhecimento na área a partir das condicionantes do sistema. Verifica-se, novamente, que não houve a mudança para um
paradigma progressivo, mas a inserção de hipóteses que pudessem melhor sustentar o programa de pesquisa realista em vigor
(Gonçalves, 2008).

Terceiro debate das Relações Internacionais:
neo-realismo x liberalismo x estruturalismo (debate
inter-paradigmático):
O terceiro debate ocorreu no decorrer dos anos 1970 e colocou em oposição os paradigmas, de um lado a teoria realista,
que foi reeditada por Keneth Waltz e passou a ser denominada
neo-realista e de outro, a teoria pluralista, de base neoliberal, cujos principais teóricos foram Robert Keohane e Joseph Nye. Esse
debate inter-paradigmático foi influenciado pela obra de Thomas
Kuhn “A Estrutura das Revoluções Científicas” de 1962, que
baseia-se na ideia de que a ciência normal se processa a partir
da sucessão de paradigmas, pois existem escolas variadas que
abordam o mesmo objeto científico a partir de ponto de vista
incompatíveis, o que Kuhn denomina de incomensurabilidade
dos paradigmas. Os paradigmas que foram definidos em RI são
o realismo, o liberalismo e o estruturalismo, os quais são os protagonistas deste debate (Fernandes, 2004).
A partir da fragmentação das visões nesse período houve a reformulação do realismo, denominado neo-realismo e a
consolidação de duas visões alternativas, a primeira de origem
liberal e internacionalista, que conforma a teoria institucionalista liberal ou a teoria de interdependência complexa e na mesma
visão uma de gênese grociana, que é a Escola Inglesa e a segunda
é a estruturalista, associada ao neomarxismo (Fernandes, 2004).
Visualiza-se que a contestação liberal e internacionalista
se desdobra nas correntes acima expostas, porém todas essas se
unificam em torno de alguns pressupostos, que conformam a teoria liberal das RI, sendo que todas essas correntes compartilham
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a crença nas instituições, no direito e na cooperação como meio
para atingir a paz. Uma grande mudança que as teorias de matriz
liberal sofreram é que passaram a considerar outros atores além
do Estado como agentes relevantes nas RI (Nogueira e Messari,
2005).
Já a crítica estruturalista possui inspiração marxista e
desenvolve uma crítica sobre a forma como se estrutura o sistema internacional, em Estados centrais e periféricos. Assim, as
questões de conflito são resultados dessa divisão internacional
do trabalho, que transnacionaliza a luta de classes (Nogueira e
Messari, 2005).
Nota-se que à medida que as teorias de Relações Internacionais evoluíam, novos programas de pesquisa iam surgindo, com diferentes temáticas e concepções variadas do sistema
internacional. Nesse momento, revela-se que não há a predominância de um único programa de pesquisa progressivo, mas
uma evolução para um cenário de heterogeneidade de programas
de pesquisa nas Relações Internacionais. Contudo, verifica-se a
superação das teorias clássicas (realismo e idealismo) pela simplicidade teórica - o que as insere como programas degenerativos - por programas progressivos, que inserem elementos de
maior capacidade de predição de fatos novos, como a questão do
reconhecimento de atores não-estatais para o estudo das questões internacionais e de novos temas nas Relações Internacionais, como o meio ambiente e os direitos humanos.

Quarto Debate das Relações Internacionais: pósmodernismo x racionalismo (debate pós positivista):
O quarto e último debate das Relações Internacionais é
de difícil síntese por sua amplitude conceitual. Este debate tem
como alvos de crítica o positivismo e o empirismo, bases do realismo. As visões que criticam o realismo são a teoria crítica, o
pós-modernismo e o feminismo (Gonçalves, 2008).
A gênese do movimento pós-positivista está associada
a trabalhos preocupados com questões epistemológicas, tendo como principal representante Michel Foucault. O elemento
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aglutinador dessa abordagem é a rejeição da tradição racionalista do Iluminismo, tendo como método de pesquisa o método arqueológico-genealógico, que pesquisa a proveniência dos
fatos. Assim, o problema do saber se transforma em um problema do poder. Os grupos simpatizantes desse discurso crítico
encontraram nesse discurso filosófico argumentos centrais para
denunciar a opressão que sofriam (Fernandes, 2004).
A contribuição pós-positivista à área de RI é resumida por
Fernandes (2004) da seguinte forma: i) demonstrou a necessidade de se refletir epistemologicamente; ii) chama a atenção para
não se negligenciar as relações entre o conhecimento e o poder;
iii) evidencia que não existe neutralidade ideológica no discurso
realista; iv) chama a atenção para uma nova visão da disciplina
com base no gênero humano; v) demonstra a relevância da renovação das abordagens ético-normativas (Fernandes, 2004). Os
pós-modernistas compreendem a geopolítica como uma forma
de poder instituído.
Observa-se nesse último debate um embate entre o programa de pesquisa estabelecido, de base conservadora, que se
revela degenerativo e um programa mais pluralista e heterogêneo, que se mostra mais progressivo e passa a ser adotado pelos
pesquisadores da área, por melhor compreender os fenômenos
do cenário internacional.
Uma das principais teorias presentes no movimento pós
positivista é o construtivismo. Essa abordagem refuta as teorias
materialistas, indicado uma visão sociológica das Relações Internacionais. O construvismo, segundo Adler é a “perspectiva
segundo a qual o modo pelo qual o mundo material é formado
pela ação humana depende de interpretações normativas desse
mundo” (Adler, 1999, p. 206). Essa abordagem considera que
o aprendizado coletivo dá sentido a realidade material e coloca
ênfase na realidade ontológica do conhecimento intersubjetivo.
A lógica desta teoria é do agente estrutura, compreendida com
base na ideia de que os agentes tem suas ideias constrastadas
nas estruturas do cenário internacional. Assim, a medida que os
agentes interagem, suas ideologias são alteradas, o que modifica
seus comportamentos no cenário internacional. Deste modo, o
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mundo não é pré-determinado e os resultados políticos dependem do mecanismo agente-estrutura. A diferença entre o construtivismo e a teoria pós-moderna é que o sujeito do discurso
não tem impacto sobre este para os pós-modernos, pois acreditam que a subjetividade individual é construída por estruturas
do discurso. Embora os pós modernos respeitem o paradigma
agente-estrutura, o agente tem pouca influência, ao contrário do
que defende o construtivismo.

Considerações finais
A metodologia dos Programas de Pesquisa Científica de
Lakatos, embora seja alvo de críticas, ainda é um instrumento
importante para compreensão da construção do conhecimento
nas mais diversas áreas das ciências sociais. Sua metodologia é
útil por possuir conceitos claros que podem ser aplicados às avaliações das evoluções de programas de pesquisa. Os elementos
de sua metodologia, tais como a ideia do cinturão protetor e do
núcleo duro dos programas são relevantes para garantir a melhor
compreensão do avanço dos programas de pesquisa das áreas
do conhecimento em ciências sociais. Os conceitos de programa
degenerativo e progressivo são válidos para identificar em que
momento as teorias consolidadas passam a ser substituídas por
novas teorias, à medida que as novas possam oferecer maior capacidade de predição de fatos novos.
Ao longo do artigo pode-se observar a validade do argumento de Lakatos na análise da evolução dos paradigmas das
Relações Internacionais, o que foi ilustrado a partir da análise
dos debates entre teorias e metodologias. Destaca-se que a epistemologia e a metodologia são aspectos centrais para a construção de ferramentais úteis aos analistas de Relações Internacionais. Constatou-se que houve uma evolução contínua do saber
científico em Relações Internacionais, a partir da busca pelos
estudiosos de um programa de pesquisa mais progressivo e de
novas hipóteses auxiliares que dessem maior sustentação ao núcleo duro das teorias consagradas.
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Uma das grandes contribuições dos debates mais contemporâneos foi a inclusão de novos temas na agenda da discussão
em Relações Internacionais, tais como a questão dos direitos
humanos, das mulheres, o terrorismo e o meio ambiente. Além
disso, as teorias pós-modernas permitiram a inserção de novos
atores na análise, quais sejam: empresas transnacionais, organizações não governamentais, grupos terroristas e paramilitares,
indivíduos e igrejas. Pode-se compreender que o reconhecimento desses novos temas e atores como hipóteses auxiliares que
foram dando maior solidez ao argumento das teorias clássicas e
permitiram a melhor compreensão dos fenômenos como as crises internacionais, os conflitos, as relações comerciais, a segurança internacional e a cooperação.
Embora ainda observe-se um predomínio das abordagens
realistas, verifica-se que a teoria de Relações Internacionais tem
se sofisticado em suas perspectivas epistemológicas e metodológicas, fornecendo maior legitimidade aos estudos de RI. Deste modo, revela-se a evolução de um programa de pesquiso em
degeneração, o realismo, para um programa de pesquisa mais
progressivo, o pós-positivista. Destaca-se uma síntese das diferentes perspectivas no debate pós-positivista, que inclui conceitos fundadores do realismo, como poder e racionalidade e do
liberalismo, como cooperação e instituições. Contudo, ainda que
se observe um avanço empírico das análises de RI, estas esbarram em uma série de dificuldades. Um dos maiores desafios da
teoria realista, outrora dominante, é a divisão entre uma esfera
interna em que predomina a autoridade do governo e uma externa na qual, embora existam regras e instituições, predomina o
conflito. Esse obstáculo impede que as teorias realistas tenham
um maior poder explicativo sobre os fenômenos internacionais.
Segundo Herz (1997), a crise pela qual passam as teorias
realistas demonstram um momento de transformação do pensamento em RI, além de uma necessidade de historicizar e assimilar os conceitos sociais indicados pelos teóricos construtivistas
e críticos. Além disso, a urgência por buscar mudanças nas RI
diante da crise do Estado, que é o ator central do sistema internacional, exige a inclusão de elementos normativos a teoria de RI.
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De acordo com Herz (1997), observa-se nas teorias contemporâneas de Relações Internacionais três tendências que demonstram um fortalecimento do debate teórico na área e uma
inclusão desta nas ciências sociais por meio da maior inserção
dos especialistas em debates epistemológicos sobre a construção
do conhecimento. Essas três tendências observadas na literatura
de RI a partir da década de 1900 são: a discussão sobre o papel
das instituições internacionais, a retomada da utilização de elementos culturais na análise e a recente legitimidade adquirida
por estudos com viés normativo.
Por fim, conforme coloca Fernandes (2004), o avanço do
conhecimento científico na área de Relações Internacionais é um
processo que exige uma delimitação mais precisa do objeto de
estudo, uma objetividade maior da disciplina, um controle intersubjetivo dos resultados das pesquisas e uma abertura a outras
disciplinas dentro das ciências sociais que contribuam para a
teorização das RI. Desta forma, há espaços ainda a serem ocupados por programas de pesquisa mais progressivos em relações
internacionais, mas que não eliminem os ganhos dos programas
anteriores, apenas os adequem às permanentes transformações
sofridas no meio internacional. Os paradigmas de Relações Internacionais, assim como das demais áreas das ciências sociais,
são constantemente testados no que tange a sua capacidade de
predição de fatos novos e de melhor compreensão da realidade
internacional.
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