
mundial. Jean-Baptiste Duroselk, o parceiro do mestre na Introduction à
1'histoire dês relations internationales,2 consolidará tal linhagem teórica
com La décadence e Tout empire périra. O homem de Estado, em suas
decisões e em seus projetos, não pode negligenciar limites que lhe im-
põem condições geográficas, movimentos demográficos, interesses econômicos
e financeiros, mentalidade coletiva, grandes correntes sentimentais. A história
diplomática, tratadística, jurisdicista e factual encontra seu corretivo,
ganha concretude, quando o estudo das relações internacionais se apro-
funda no diálogo inter ou transdisciplinar, ao interpelar filósofos, poli-
tólogos, juristas, economistas, historiadores, geógrafos, sociólogos,
antropólogos, lingüistas etc.

Ao se institucionalizarem como disciplina, Relações Internacionais
tendem a se autonomizar de tal perspectiva. Passam a ser recorrentes
os inconvenientes do descritivismo, de um lado, e do abstracionismo
de modelos matemáticos, de outro. Acrescente-se o corporativismo de
especialistas, guardiães do saber em migalhas.

No campo das teorias, cabe ainda a crítica aos que têm como foco, e
o julgam suficiente, apenas descrever as relações inter-estatais e inter-
governamentais, plausíveis, até certo limite, para a intelectualidade di-
plomática, por dever de ofício, mas insuficientes, se estamos atentos às

: 6a ed. Paris: Montchrestien, 160 págs., 2006.
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Bem lembradas por Jean-Jacques Roche,1 as teorias das
relações internacionais ganham consistência à medida
que se movimentem no fluxo do que Pierre Renouvin
chamou de forças profundas, que dinamizam a história
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múltiplas determinações da realidade internacional. Trata-se de nos pre-
cavermos da reflexão administrada, a gosto ou financiada por governos,
à cata de porta-vozes acadêmicos. A carência de distanciamento crítico
cede vez a certezas ideológicas, esvaziando-se a tarefa de toda inquieta-
ção intelectual. Contradições, mardqueisticamente institucionalizadas, de-
saguam na sacralização de determinadas agendas de política externa, que
passam a compor o que os ingleses denominam de teorias de gabinete.

É compreensível que as teorias contemporâneas das Relações Inter-
nacionais tenham como matéria-prima, com toda pompa e circunstân-
cia, a presença dos Estados Unidos nas amplas redes de relações eco-
nômicas, sociais, políticas e culturais do que tem sido denominado de
"globalização", "mundialização". Deparamo-nos com a efervescência
de estudos, de formulação de categorias no campo de pesquisas em
Relações Internacionais em universidades estadunidenses e na ex-me-
trópole inglesa.

Com o processo de consolidação da União Européia e a formação de
blocos no hemisfério sul, a tendência é de que tais estudos se cartogra-
fem mais amplamente. Não se pode continuar afirmando que a disci-
plina de Relações Internacionais seja estadunidense ou inglesa, em que
pese o indiscutível pioneirismo de suas universidades e instituições de
pesquisa. Outrossim, seria simplificação cunhar o amplo espetro de vá-
rias pesquisas no campo das Relações Internacionais nas instituições da
grande potência mundial de escola americana, dada a impropriedade de
não mencionarmos seus intelectuais de diferentes posturas teórico-me-
todológicas.

Théorie dês relations internationales

A leitura da obra de Jean-Jaccjues Roche, Théorie dês relations interna-
tionales, já em sua sexta edição, é instigante. Convida-nos a questiona-
mentos sobre o percurso acadêmico, que somos chamados a trilhar neste
campo do saber, com novas perspectivas. Jean-Jacques Roche é professor
de Ciência Política da Universidade Panthéon-Assas (Paris II) e dirige
o Instituto Superior de Armamento e de Defesa. No rol da erudição do
autor, o conhecimento enciclopédico da literatura atualizada, mas bem
digerida, o capacita a discursar sobre o tema, permitindo-lhe o balanço
competente do volumoso acervo do estado da arte. Resgata a teoria
embebida das conjunturas de tensões, guerras entre poderes, resistên-
cias de vários endereços e perfis, junto de interesses, aspirações, fluxos
de solidariedade e alternativas institucionais, e atento a enquadramen-
tos institucionais e a trajetórias dos agentes. Tal abertura de visão do
que vêm a ser as relações internacionais, em seus fluxos de variado
espetro, é contribuição para o efetivo diálogo de interpretações.

A inconveniência dos paradigmas

Do ponto de vista epistemológico, o autor se coloca diante de dupla
aporia:
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1. Todo esforço de conceitualização seria condenado pela própria
natureza do domínio estudado, uma vez que a vida internacional, ao mes-
mo título que a política interna ou social, não poderia ser reduzida por para-
digmas, negando a complexidade do real. Primeiro, os acontecimentos. A
regularidade sociológica, a partir desta ótica, as ciências políticas em
seu conjunto seriam condenadas à inexistência, ou pior, à vacuidade. É
bem verdade que a ação política se desinteressa de eventuais ensina-
mentos da teoria. A teoria é redutora por essência. A busca de objetivi-
dade passa obrigatoriamente pela subjetividade do comentarista. O
político tem portanto argumentos para recusar a parcialidade da análi-
se, devido ao caráter parcial do quadro de interpretação teórica. Esta
desconfiança leva o autor a citar Richelieu em seu testamento: "II n'y a
rien de plus dangereux por 1'État que ceux qui veulent gouverner lês
royaumes par lês maximes qu'ils tirent de leurs livres". Falta de assen-
to epistemológico suficientemente sólido, a teoria torna-se plural. A
doutrina, por seu turno, passa a ser fim em si, e a pesquisa renuncia à
prova dos fatos, a proveito da plaidoirie pró domo.

2. A teoria veicularia representação conservadora do mundo. Busca trans-
formar-se em science normale, com vocação hegemônica, apostando na
racionalidade. Tudo que não se inscreve em seu quadro explicativo é
taxado de irracionalidade, perturbação secundária. A mudança é recu-
sada. A normalidade se erige em finalidade e a turbulência é aceita na
medida em que é absorvida pelo statu quo ante. Mesmo as teorias de vo-
cação evolucionista ou revolucionária não escapam a esta fatalidade, ao
violentarem a realidade para integrá-la, à força, em seus dogmas. A teo-
ria se transforma em substituto das ideologias, tanto por seu conteúdo
quanto por seus métodos de investigação. Pelo seu conteúdo, quando
tende ao universal e deforma o olhar do observador, prisioneiro de seus
pressupostos. Pelos seus métodos, quando os critérios poperianos de fal-
sificação ou de refutação são abandonados. São paradigmas vagos sobre
os quais não há acordo - como poder, interesse, segurança, solidarieda-
de -, fatores explicativos parciais, justapostos uns aos outros, sem real
preocupação de coerência. A teoria se torna teogonia, produz apóstatas
e anátemas, incompreensíveis para quem está em busca de explicação.

O realismo e seus tentáculos teóricos

Na estrutura narrativa do texto, perpassa a retrospectiva do panteão
realista em suas várias vertentes. As teorias que contemplam a centra-
lidade do Estado estão amplamente presentes em dois terços de sua
obra de 149 páginas: o múltiplo fluxo do neorealismo, dos realismos
liberal, clássico, neoclássico e hegemônico.

Segundo Jeffrey Taliaferro,3 o realismo de conotação ofensiva ou de-
fensiva tem em comum a visada anárquica das relações internacionais.
É a perspectiva formulada pela mainstream realista, em que anarquia é
assumida como inarredável modalidade do exercício de soberania dos
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Estados nacionais, com força centralizada e com impossibilidade de su-
peração da natureza conflitual das relações internacionais. O suposto, de
tão recorrente na literatura, passou a ser verdade. Se no campo semânti-
co do anarquismo recuperamos a linhagem atualizada do federalismo
proudoniano, certamente podemos acoimar tal argumento de autoridade de
impropriedade teórica, a prejuízo de maior densidade das atuais iniciati-
vas integracionistas de corte federal ou pelo menos confederai.

Mas o autor se preocupa em evitar oposições binárias na cena inter-
nacional entre teóricos com acento nos agentes estatais, e teóricos com
foco na presença de agentes não estatais. Ambos são vistos no centro
dos acontecimentos, revezando-se com maior ou menor visibilidade
conforme a conjuntura.

Passarela entre as diferentes linhagens

Jeun-Jacques, diante da fertilidade para o debate de tais problemati-
zações, faz o inventário das pesquisas que se qualificam no âmbito da
pretendida disciplina de Relações Internacionais, as linhas de força que
separam ou distinguem as diferentes correntes, dispondo-se a sugerir
eventuais passarelas entre trabalhos diversos, entrevistos na ótica mais
de complementariedade do que de concorrência.

Entrevê as teorias das relações internacionais sujeitas a serem data-
das. Detecta ciclos facilmente identificáveis para seguir tendências. Após
as guerras ou os períodos de forte tensão internacional, é reação natu-
ral o favorecimento de correntes mais idealistas, para as quais o poder,
a violência e a segurança não devem ocupar o centro das relações inter-
nacionais. Os enfoques Estado-cêntricos cedem o foco para novos ato-
res, emancipados da tutela estatal. A lógica política é contestada pelas
lógicas econômicas, sociais, culturais ou religiosas. As interrogações em
termos do porquê cedem às interrogações em termos do como. Mas as
crises jamais cessam e os ventos sopram a favor das escolas Estado-cên-
tricas e os problemas de segurança.

O período que se seguiu ao fim da Guerra Fria não fez exceção a este
ritmo singular. No início dos anos 1990, as abordagens sociológicas e
construtivistas foram predominantes. Os acontecimentos de 11 de Se-
tembro podem operar retorno de tendência. Descobre-se que a socie-
dade civil não era naturalmente pacífica. A mundialização econômica é
acompanhada do protecionismo econômico, e a insegurança tira mais
proveito da conjuntura do que as políticas de segurança.

A abordagem realista, com alguma restrição, parece ser portadora
de instrumentos satisfatórios para dar conta do mundo, mesmo que os
Estados possam privilegiar a cooperação sobre a competição, é impos-
sível excluir a eventualidade do recurso à força. O fato de a guerra ser
sempre possível, os Estados temperam suas ambições e moderam suas
demandas.

Contudo, em face de todas as formas de violência, os realistas esco-
lheram focalizar apenas as guerras entre Estados, as verdadeiras guer-
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ras, ou as guerras civilizadas com regras preestabelecidas. Esta redução
do quadro de análise deixa na sombra numerosas formas de conflitua-
lidade - terrorismos, guerrilhas, guerras civis, ações irregulares. Do
ponto de vista metodológico, esta redução intelectual oferece um méto-
do dialético de controle da violência pela legitimação desta violência,
destinada a deslegalizar as manifestações de força. Num primeiro mo-
mento, a comunidade internacional esforça-se para intervir nos confli-
tos inter-estatais. Num segundo tempo, o controle da violência entre
Estados torna possível entreverem-se novas formas de intervenção nos
conflitos infra-estatais ou transnacionais. A renovação das abordagens
realistas impõe a renúncia a instrumentos inventados para jugular a
violência inter-estatal e refletir sobre a criação de instrumentos especí-
ficos para fazer face à violência de outra natureza. Diante da nova si-
tuação, não tão nova assim, mas recrudescida no presente, o Estado re-
dutor de riscos poderia, para o autor, retomar sua atualidade. O mundo,
ameaçado de retorno à época pré-vestfaliana, a nova Idade Média, en-
contra na soberania formulada em Bodin e Hobbes fonte de legitimida-
de, suscetível de frear a animosidade que explode em paixão pura e em
brutalidade sem restrição, como acentuou Raimundo Aron. Não a falta
de soberania, mas seu excesso é que leva ao imobilismo e à inércia. O
futuro do Estado é entrevisto numa forma de désouverainisation mais
avançada, à medida dos desafios.

Com esta visada, o autor augura por programas de pesquisa, que
serão provavelmente dominantes nos próximos anos, que tentam adap-
tar doutrinas Estado-cêntricas com o desenvolvimento de trabalhos
visando a estudar a função da comunidade internacional na restrutu-
ração dos Estados defaillants e a qualificação da natureza do laço social,
estabelecido entre Estados, no seio da comunidade internacional.

A inconveniência de certa leitura
reducionista de Hobbes

O que demanda maior clareza são os limites da teoria realista clás-
sica ou reformulada. A denominada "escola realista", ao assumir Hob-
bes em sua teoria das relações internacionais, opera o que poderíamos
denominar de reducionismo do homini hominis lúpus, com esvaziamen-
to ou abrandamento do movimento formal da reflexão do Leviatã, que
supõe a prioridade da vida no estado de paz, monitorado pelo homem ar-
tificial. O solo da política, ao ser secularizado na modernidade, foi te-
matizado enquanto processo de salvaguarda da vida terrena, em um
jogo de linguagem que resulta na categoria de contrato tácito, logo após
aprimorado em Locke. Sobrepõe-se ao estático apelo essencialista à na-
tureza, caro aos realistas. Admite contudo a exceção desta natureza de
lobo, transferida de baixo para cima, na política interna, à base da sobe-
rania. Quando se amplia as relações do âmbito interno para o contexto
internacional, todo efetivo processo de institucionalização é relegado à
alta vulnerabilidade pelos realistas em geral. E não importa o contradi-
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tório em suas várias vertentes, que é taxado de utopia, idealismo vazio,
e poderia deixar de lado não apenas o reclamo do poder federativo em
Locke, mas os grandes foros das relações internacionais na modernida-
de, como o primeiro deles, Westfalia, na própria data em que é escrito o
Leviatã.

A hipótese dialética: ab posse ad esse versus ab esse ad posse, como
reclamo de releitura, deve valer para além da política interna, instru-
mentalizada pelo contrato tácito. Jean-Jacques Roche se dá conta de que
fica problemática a redução de riscos na ocorrência da violência infra-
estatal e sobretudo da violência transnacionalizada em rede mais am-
pla. A desobemnização, categoria apenas enunciada pelo autor, nas pega-
das de Sami Choen* é sugestiva e dá conta de desafios postos pela atual
conjuntura.

A teor/a ao sul do Equador

É bem verdade que ao sul do Equador há problemas a serem conta-
bilizados quando se trata de iniciativa teórica: a importação acrítica de
modelos; a evasão de cérebros, decorrente da falta de incentivos; a
abertura precoce ou desvinculada de cursos de graduação em Relações
Internacionais, de maneira bastante improvisada, à margem dos cursos
de Economia, Direito, Ciências Sociais, Geografia e História. Mas a teo-
ria das relações internacionais formulada no hemisfério sul existe. Te-
mo que a teoria, predeterminada geograficamente ao hemisfério norte,
como prerrogativa acadêmica, perca conotações de peso na realidade
internacional assimétrica, marcada por especificidades e na qual deixa-
ram de existir o primeiro e terceiro mundos, que se distribuem em ni-
chos ao norte e ao sul do Equador.
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