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Objectius

En aquest mòdul introductori sobre el paper que té la teoria en la disciplina
de les Relacions Internacionals assolirem els següents objectius:

1. Reflexionar sobre els debats ontològics i epistemològics de la filosofia
que han afectat la disciplina de les Relacions Internacionals.
2. Aprendrem la diferència entre l’epistemologia�empirista i la interpretativista, i el que això implica en la disciplina.
3. Entendrem la diferència entre investigacions�qualitatives i quantitatives.
4. Situarem el paper que té el concepte de paradigma en la disciplina.
5. Analitzarem les teories com a motor�de�l’activitat�científica: en farem
una classificació i debatrem el problema�de�l’objectivitat en la teorització
científica.
6. Presentarem una de les eines teòriques més rellevants de la disciplina, els
nivells d’anàlisi: què són i com poden interactuar entre ells per mitjà del
«joc a dos nivells».
7. Una vegada hàgim definit les principals qüestions teòriques i haguem entès que l’objecte d’estudi de la disciplina depèn d’aquestes qüestions de
tipus metateòriques, indicarem quins són els principals�temes�de�recerca
que hi ha en l’anàlisi de les relacions internacionals.
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1. Introducció

Imaginem-nos per un moment que una nau espacial vinguda d’una altra galàxia per a recollir informació sobre el nostre planeta aterra en una Facultat
de Relacions Internacionals d’una universitat europea, un visitant s’atansa a
una classe, i després de trucar a la porta amablement, ens planteja la pregunta
següent: «Bon dia, per què cal estudiar Relacions Internacionals?». La primera
resposta que, com a estudiosos de la realitat internacional, li proporcionaríem

Nota
Fem servir Relacions Internacionals en majúscula quan parlem de la disciplina, i relacions
internacionals en minúscula
quan les analitzem com un fenomen.

seria que els éssers humans viuen en unes col·lectivitats polítiques (en anglès,
polity) que des del Tractat de Westfàlia (1648) a Europa han anat adoptant la
forma d’estats�nació. Atès que aquests estats són els actors bàsics del sistema
internacional en què vivim, cal entendre les relacions entre aquests. En efecte,
tret d’algunes rares excepcions d’apàtrides, tots els ciutadans d’aquest planeta viuen dins dels confins dels estats moderns, la característica principal dels
quals és que són independents els uns dels altres. Dit d’una altra manera, des
del punt de vista legal mantenen una independència que els permet exercir la
seua sobirania sobre una població i un territori determinats. A més, en cadascun dels estats impera la llei, és a dir, els individus i els òrgans polítics estan
subjectes a les lleis.
Després de constatar que els habitants de la terra estan sotmesos a l’imperi�de
la�llei i a uns aparells judicials i policials que obliguen a complir-la sota pena
d’ingressar a la presó, la següent pregunta que el visitant ens plantejaria seria: «Hi ha també una policia internacional que faci complir les normes?». Per
desgràcia, ens veuríem obligats a explicar-li que no hi ha una policia�global
o Leviatan que faci complir les normes, per la qual cosa els estats estan condemnats a l’anarquia, és a dir, a viure sense l’existència d’un govern i d’una
policia planetaris.
Podem deduir que la següent pregunta plantejada potser seria: «Aleshores els
estats viuen en una situació de guerra de tots contra tots en què preval la llei
del més fort i el conflicte és la seua característica principal?». Ens semblaria
just explicar-li que encara que els estats han desenvolupat un cert instint de
supervivència en aquest entorn conflictiu, la situació d’anarquia no significa
necessàriament caos. Al contrari, en la primera part del segle

XXI,

els estats

no només coexisteixen els uns amb els altres, sinó que les decisions preses en
un estat tenen repercussions en els altres actors del sistema. La globalització
de l’economia, l’augment de les transaccions comercials i els avenços en tecnologia permeten parlar d’un món cada vegada més interconnectat i interdependent.
Ben aviat el nostre visitant s’adonaria de la diversitat, no només
d’aproximacions i de visions en la nostra disciplina i de la importància de tractar alguns temes –la seguretat, la justícia, el desenvolupament, el medi ambi-

Actors
En la teoria de les Relacions Internacionals entenem com a
actors no només els estats, sinó també les organitzacions
no governamentals, les grans
corporacions transnacionals,
els grups terroristes, els moviments socials, l’opinió pública
o els individus, per a posar els
exemples més clàssics.
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ent o les organitzacions internacionals –que afecten la vida de milions de persones. Per aquest motiu una disciplina relativament jove (la primera càtedra
de Relacions Internacionals es va crear a Gal·les l’any 1919) és fonamental per
a entendre el significat d’alguns termes, com ara poder, influència, conflicte,
cooperació, intervenció humanitària, sobirania, o estat.
Un cop arribats a aquest punt de la conversa, indicaríem al nostre interlocutor
que la disciplina de les Relacions Internacionals mira de respondre aquest tipus
de preguntes: qüestions tant de tipus ontològiques (com està fet el món?,
quins són els actors principals?), epistemològiques (com podem conèixer el
món que ens envolta?), com metodològiques (mitjançant quins mètodes es
pot fer l’escrutini dels fets, de les dades o de les proves?). Analitzarem aquestes
qüestions en el següent apartat.
Malgrat el nostre exercici d’imaginació, en realitat no cal transportar-se a una
altra galàxia per a reflexionar sobre la disciplina de les Relacions Internacionals. Des de l’inici de l’estudi de les relacions internacionals, els diferents acadèmics s’han interrogat amb preguntes, com ara si som davant d’una disciplina o, per contra, d’una subàrea d’estudi en el marc de les Ciències Polítiques.
Altres autors s’han preguntat senzillament perquè les Relacions Internacionals

Reflexió
Quin sentit té, en definitiva, la
disciplina de les Relacions Internacionals? En aquestes pàgines tractarem aquest tipus de
qüestions amb més profunditat.

són úniques o distintives davant d’altres àrees del coneixement, com ara la
filosofia, l’economia, l’antropologia, la sociologia o la ciència política.
Ara bé, en aquesta introducció no voldríem concloure la nostra reflexió sense
respondre les preguntes que són fonamentals per a la nostra disciplina, i que
hem resumit en tres interrogants: Quin és l’objecte d’estudi de la disciplina
de Relacions Internacionals? Quin ha de ser el focus d’estudi de Relacions Internacionals?
Sobre la primera qüestió, i tal com mirarem d’identificar-ho al final del mòdul, les Relacions Internacionals han tingut com a objecte d’estudi allò que ha
estat, en cada moment històric i en funció dels debats acadèmics, a l’epicentre
de la disciplina. Hi ha una imbricació entre objecte�d’estudi i paradigma�dominant,� àrea� geogràfica� dominant i context� històric que determina que
l’objecte d’estudi de la disciplina sigui un o altre. Dit d’una altra manera,
l’objecte d’estudi canvia en funció tant del context històric en què es viu i
dels debats que es formulen entre els acadèmics, com del predomini o no
d’Occident en la disciplina. Per a posar un exemple extret de la següent taula, la
discussió sobre el principi d’autodeterminació durant el període d’entreguerres
no és res més que el reflex tant dels desastrosos efectes de la Primera Guerra
Mundial sobre l’Imperi Austrohongarès i dels catorze punts del president Wilson, com dels debats entre realistes i idealistes que es van produir en aquests
períodes al vell continent europeu.

Bibliografia
Synne�L.�Dyvik;�Jan�Selby;
Rorden�Wilkinson (2017).
What’s the Point of International Relations. Nova York /
Londres: Routledge.
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Taula 1. L’objecte d’estudi de les Relacions Internacionals
Període històric

Des de la creació dels
estats nació (1648) fins
a la Primera Guerra
Mundial

Paradigmes
dominants
Existència de diferents corrents de
pensament:
• hobbesians
• kantians
• grocians

Domini
d’Occident
Domini europeu

Objecte d’estudi

Estat nació
Guerra

Primera Guerra Mundial Debat entre realisme
fins a la Segona Guerra i idealisme
Mundial

Domini europeu
Estat nació
Aportacions nord- Guerra
Pau
americanes
Principi
d’autodeterminació

Final de la Segona
Realisme
Guerra Mundial fins al
principi dels anys setanta

Domini nord-ame- Estat nació
Conflicte nord-sud i estricà
oest
Processos d’integració
(CEE)

Anys setanta fins a final
de la Guerra Freda

Realisme enfront de
liberalisme

Domini nord-americà
Crítica marxista
Crítica estructuralista (tercermundisme)

Estat nació
Organitzacions internacionals
Actors no estatals
Temes socioeconòmics

Postguerra Freda

Racionalisme enfront
de constructivisme

Domini nord-americà
Teories no occidentals

Estat nació
Processos de cooperació
regional
Predomini d’occident
Actors no estatals
Temes globals (terrorisme, medi ambient, drets
humans, seguretat humana, etc.)

Font: elaboració pròpia

Una vegada aclarit que la disciplina no té un objecte d’estudi clar, i que aquest
ha anat variant, ens preguntem si cal focalitzar l’estudi en un o altre àmbit. De
nou, no hi ha una resposta clara, i aquesta depèn, en gran mesura, dels debats
acadèmics de cada moment, i del domini –o no– d’Occident en la disciplina.
Però el cert és que aquesta pregunta es pot ubicar en dos tipus de consideracions, tal com apunten Dyvik, Selby i Wilkinson (2017, pàg. 5): els nivells
d’anàlisi i el tipus�de�relacions. Sobre el primer aspecte, tal com veurem en
aquest mòdul, la focalització de l’estudi de les relacions internacionals depèn
de si ens centrem en l’estudi dels individus que hi participen, en els estats nació com a unitats polítiques bàsiques del sistema, o bé el sistema internacional
com a determinant en el comportament dels estats. Abordarem aquest tema
amb més profunditat en els següents apartats.

© FUOC • PID_00257527
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Sobre la segona qüestió, en funció de si ens fixem en relacions de tipus militar
o de seguretat, diplomàtiques, econòmiques, comercials, tecnològiques, mediambientals o culturals, analitzarem una tipologia de relació o una altra. Però,
a més, cada vegada està més estesa la idea que aquestes tipologies estan relacionades entre elles. Ha quedat enrere la visió que les Relacions Internacionals
només es dediquen a estudiar la dimensió politicomilitar dels fenòmens. En
l’actualitat, les Relacions Internacionals tracten temes vinculats a la política, la
seguretat, l’economia, la societat o la cultura entre dos països, o entre diversos
països. Alguns fins i tot han ampliat la tipologia d’estudi, i l’han situada fora
dels confins habituals de la disciplina: estudis de gènere, estudis verds (green
theory), estudis postcolonials o estudis sobre nacionalisme. Com afirma Justin
Rosenberg en el seu conegut article «International Relations in the prison of
Political Science», la disciplina de les Relacions Internacionals s’ha d’alliberar
d’aquestes cotilles imposades per la Ciència Política, i ha d’ampliar la seua mirada cap a un estudi més multifactorial i multidisciplinar.

Bibliografia
Justin�Rosenberg (2016).
«International Relations in
the prison of Political Science». International Relations (vol. 30, núm. 2, pàg.
127-153).
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2. Les reflexions filosòfiques de la disciplina de les
Relacions Internacionals

La comprensió dels fenòmens que es produeixen en el sistema internacional
no només requereix l’observació dels fets que hi observem, o la reproducció de
models teòrics construïts per altres autors. Els acadèmics, els professionals o els
estudiants de les relacions internacionals necessiten reflexionar prèviament
sobre tot un seguit de qüestions que tenen l’origen en discussions de tipus
filosòfic. En efecte, per a entendre la disciplina de les Relacions Internacionals,
com qualsevol altra àrea o ciència social, cal fer-nos una sèrie de preguntes
sobre la naturalesa dels objectes que observem, sobre el procés que ens porta
a aprendre’ls, i sobre quin camí cal seguir per a analitzar aquesta realitat.
La primera qüestió que els teòrics es plantegen és de naturalesa ontològica
(del grec ontos –οντος– genitiu del verb ésser, i de logos –λóγος–, ‘teoria’), és a
dir, sobre l’estudi de l’ésser o de l’existència. Aquesta qüestió ha estat central
en la història de la filosofia: les entitats socials han de considerar-se objectes
o entitats que conformen una realitat externa als individus, o són més aviat
construccions que estan en la ment dels individus, dels acadèmics?

Mentre que l’ontologia «objectiva» afirma que els fenòmens socials existeixen més enllà dels individus, fora d’ells, l’ontologia «constructivista»
afirma que els fenòmens socials són produïts pels individus, és a dir,
que no existeixen fora d’ells.

La segona qüestió ontològica suggerida pels estudiosos, més enllà de si entenen la realitat com quelcom només material o ideacional, és quin és l’objecte
d’estudi rellevant. Per a alguns, allò rellevant que explica les relacions internacionals és la guerra, per a altres senzillament el conflicte, i per a uns altres,
conceptes com la integració, el comerç, els organismes internacionals o les
desigualtats econòmiques. D’aquesta manera, podem entendre que tot i que
una determinada ontologia no equival a una teoria específica, sí que condiciona l’estudiós de les relacions internacionals quan mira de desenvolupar una
teoria. Així, doncs, és molt probable que un teòric amb una ontologia basada
en una visió pessimista i conflictiva de l’ésser humà s’interrogui per qüestions
relacionades amb la guerra o amb les relacions de poder. Com afirmen Wendt
i Duvall (Jorgensen, 2018, pàg. 16), una determinada ontologia no dicta a
l’investigador què ha de fer, però sí que l’influencia profundament a l’hora
de teoritzar.

© FUOC • PID_00257527
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Des del punt de vista epistemològic, els filòsofs miren de construir teories
o senzillament, reflexionar sobre el coneixement, l’espisteme (ἐπιστήμη), per
a emprar el concepte grec. Malgrat que en termes generals acostumem a dir
que coneixem allò que podem observar, en la pràctica, i des de fa segles, els
filòsofs discuteixen sobre els límits que l’experiència presenta per a arribar a
un coneixement precís o a una veritat objectiva. D’una banda, les aproximacions epistemològiques «positivistes» entenen que les ciències socials es poden
analitzar de manera similar a la de les ciències naturals i, per tant, el paper
de l’investigador és testejar teories amb el suport de proves empíriques per a
construir teories amb validesa universal. Per tant, aquestes visions epistemològiques positivistes ens indicaran que allò que cal analitzar és el món material, el món observable empíricament.
Taula 2. Les cinc característiques de l’epistemologia empirista
Analitzarem allò que podem observar.
L’objectiu de la ciència és generar hipòtesis que poden ser comprovades empíricament i que produiran lleis o teories generals.
El coneixement només es produeix gràcies a la recol·lecció de dades.
La ciència és objectiva i, per tant, l’investigador és objectiu i no tendenciós.
Cal diferenciar els enunciats empírics o científics, dels valoratius o normatius.
Font: Alan Bryman (2016)

D’una altra banda, les aproximacions epistemològiques més «interpretativistes» afirmaran que cal analitzar altres elements no materials, com ara les idees,
la ideologia, els principis, la cultura, les percepcions o els significats intersubjectius, que atribuïm a determinats objectes. La primera posició important de
qui fa recerca, segons l’interpretativisme, és assumir que els observadors no
som mai objectius, ja que no estem «fora» del món que mirem d’interpretar,
sinó que en formem part i, per tant, la nostra observació està marcada per la
nostra posició en una societat determinada. A més, l’objectiu de l’investigador
no és trobar proves empíriques, establir relacions de causalitat o trobar lleis
de validesa universal, sinó entendre –verstehen en el sentit weberià– els fenòmens. Dit d’una altra manera, el teòric mira de descodificar o desemmascarar
la realitat.
Per últim, l’aproximació metodològica (del grec metá –μετά–, o ‘més enllà’;
odos –οδως–, o ‘camí’; i logos –λογος–, ‘estudi’) és l’anàlisi del conjunt de procediments (models teòrics, paradigmes, principis o mètodes) que emprarem en
qualsevol recerca. En Ciències Socials podem utilitzar tant el mètode deductiu,
és a dir, que sobre la base d’unes assumpcions de partida l’investigador estableix una hipòtesi que mira de demostrar; o el mètode inductiu, que representa el pas contrari, és a dir, que sobre la base d’unes observacions l’investigador
infereix unes hipòtesis finals.

Bibliografia
Per a una introducció a la
metodologia de les Ciències
Socials, vegeu: Alan�Bryman
(2016). Social Research Methods (5a. ed.). Nova York: Oxford University Press.
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Figura 1. Mètodes deductius i inductius

Mètode deductiu

Teoria

Observacions

Mètode inductiu

Observacions

Teoria

Font: Alan Bryman (2016)

D’altra banda, si ens fixem en com recollim i analitzem les dades en l’estudi específic, poden derivar-se’n dos tipus d’investigacions: la quantitativa i la qualitativa.
En el primer cas, les investigacions�quantitatives tracen una estratègia de recerca basada en la quantificació de tot un seguit de dades que són empíricament observables, i en la posterior formulació de generalitzacions aplicables
a un gran nombre de casos. En cas d’haver-hi anomalies en la formulació teòrica, aquestes són una excepció en la regla. Partint principalment del mètode
deductiu, per tal d’establir relacions de causalitat, el mètode quantitatiu recull
i analitza les dades i se serveix de fórmules matemàtiques o de mètodes estadístics, com ara la correlació, la inferència, la variància o la regressió.

En definitiva, el mètode quantitatiu és una aproximació metodològica
que conceptualitza la realitat per mitjà de variables, i que mira de mesurar i d’identificar la relació o relacions causals entre elles.

Pel que fa a les investigacions� qualitatives, no només empren dades, sinó
conceptes, paraules, idees que miren d’interpretar a posteriori. Generalment
parteixen de raonaments inductius, és a dir, que a partir de l’observació empírica de molts casos s’infereix una generalització i es pretenen descobrir mecanismes causals entre variables, així com analitzar sota quines condicions es produeixen aquestes variables. Entre la gran quantitat de mètodes qualitatius podem destacar les entrevistes, les etnografies, les reunions de grup (focus groups),
les anàlisis de fonts primàries o secundàries, o els mètodes d’interpretació hermenèutics.
La disciplina de les Relacions Internacionals intenta donar resposta a tots els
interrogants que acabem de veure sobre el món que ens envolta, d’una manera científica, és a dir, tant atenent a les discussions�teòriques com a les metateòriques. Precisament, no podem acabar aquest apartat sense esmentar un
concepte clau en la història de la ciència. Conceptualment, una metateoria és
una ‘teoria que teoritza sobre una altra teoria’. Malgrat aquesta reiteració de
paraules en un mateix enunciat, la definició mostra com la metateoria mira
de reflexionar precisament sobre com i per què escollir una teoria i no una
altra. Dit d’una altra manera, la metateoria és allò que està vinculat a la teoria

14
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i donem per descomptat: assumpcions sobre l’ontologia, l’epistemologia i la
metodologia. En funció de quina cosmovisió tinguis del món, i quines siguin
les teves assumpcions metateòriques de partida, la teua interpretació de la realitat internacional serà d’una manera o d’una altra.
En la següent taula podem identificar un llistat de preguntes que contenen
diferents tipus d’aproximacions.
Taula 3. Tipologia de preguntes en funció de l’aproximació
Pregunta

Tipus d’aproximació

Què es pot conèixer i com poden els humans arribar a conèixer?

Epistemològica

Podem arribar a ser objectius? Podem conèixer la veritat o aproximar-nos-hi?

Epistemològica

La ciència és acumulativa i progressiva, estant, a cada pas, més a
prop de la veritat?

Epistemològica

Quines són les unitats bàsiques del sistema internacional?

Ontològica

Quina és la naturalesa de l’ésser humà, conflictiva o cooperativa?

Ontològica

Quins són els actors de les relacions internacionals?

Ontològica

En la nostra investigació, cal recollir les dades i després inferir-ne
hipòtesis?

Metodològica

En una recerca donada, cal interpretar o calcular les dades?

Metodològica

Cal observar el món, quantificar-lo, o més aviat descodificar-lo o
desemmascarar la pretesa objectivitat de les coses?

Metodològica

Quin és el paper de la teoria en la disciplina? Descriure? Explicar?
Prescriure?

Metateòrica

Font: elaboració pròpia

2.1. Els paradigmes de la disciplina: l’aportació kuhniana a la
teoria
Una les influències més importants que la filosofia ha aportat a la disciplina de
les Relacions Internacionals ha estat el concepte de paradigma. Aquest concepte comprèn totes aquelles premisses de tipus metateòric, com ara les lleis
fonamentals en una disciplina i els mètodes o les tècniques d’investigació, que
una determinada comunitat acadèmica ha consensuat sobre una branca del
saber. D’aquesta manera, cadascun dels teòrics, en funció del seu posicionament davant dels debats ontològics, epistemològics i metodològics, observa i
entén el món d’una manera o d’una altra. En definitiva, com afirma Sodupe
(2003, pàg. 30-31), la rellevància del paradigma rau en el fet que aquest
«incideix en la manera d’entendre la disciplina, els problemes als quals cal prestar atenció, i les dades que són rellevants en la construcció de teories. Un paradigma, per tant,
determina els grans paràmetres dins dels quals es desenvolupa una ciència».
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El concepte de paradigma fou analitzat a fons pel filòsof de la ciència Thomas
Kuhn en la seua coneguda obra de l’any 1962, L’estructura de les revolucions
científiques (The Structure of Scientific Revolutions), en la qual intenta explicar
l’evolució de la ciència no tant per una acumulació de coneixement, sinó per
un xoc entre el que ell anomena paradigmes. En un inici, en qualsevol disciplina hi ha el que anomena una «fase precientífica», és a dir, un període en
què conviuen moltes formes d’entendre el món que ens envolta i de tractar els
problemes que planteja la disciplina en qüestió. En aquest període hi ha, per
tant, una competició dels teòrics sobre com s’ha d’entendre la tasca científica.
Més que resoldre qüestions rellevants en la seua disciplina, es dedica a fer valer
els seus enfocaments paradigmàtics (Sodupe, 1992, pàg. 168).
Ara bé, en la recerca incessant, però a voltes infructuosa per a trobar la veritat,
els autors de diferents escoles de pensament es van aplegant en un mateix
camp de recerca i acaben per compartir uns supòsits bàsics, tant principis
metafísics, lleis, teories�generals com mètodes�d’anàlisi anàlegs. L’absència
de discrepàncies fonamentals entre la comunitat acadèmica permet entrar en
un període de maduresa científica. A aquest conjunt de supòsits bàsics, que
durant un cert període proporcionen models de resolució de problemes a una
comunitat científica, és el que l’autor va anomenar paradigma. Per a Kuhn,
els científics amb unes mateixes pràctiques o maneres d’entendre la recerca
comparteixen un mateix paradigma o mapa�mental�del�teòric, per a emprar
l’expressió de Barbé (2007, pàg. 56).
Quan un conjunt d’investigadors ha començat a compartir els supòsits bàsics
i realitza la seua recerca sota un mateix paradigma, la ciència pot avançar cap
a un període que Kuhn anomena «ciència normal», és a dir, una etapa en què
disposem d’uns instruments teòrics que ens permeten resoldre dubtes i que
ens permeten, a la vegada, anar millorant aquest paradigma.
Ara bé, durant aquest període de «ciència normal» es pretén no només exportar aquest paradigma a altres disciplines, sinó que s’intenta que els seus supòsits teòrics esdevinguin teories o lleis universals. En aquest moment és quan
apareixen el que Kuhn anomena anomalies, és a dir, casos que no segueixen els
models o les teories i que comencen a qüestionar el paradigma dominant, o la
«ciència normal», per a emprar el concepte de l’autor. Amb l’aparició de nous
problemes (puzzles) o preguntes difícils de respondre en el marc del paradigma
emprat fins al moment, comença un període de «ciència extraordinària», és a
dir, un lapse de temps en el qual sorgeixen alternatives al paradigma existent
i, finalment, l’acaben qüestionant.
En aquest nou període de «revolució científica» acaba per triomfar un altre
paradigma que es demostra més adient per a resoldre els problemes o puzzles.
Aquest nou marc teòric s’acaba convertint en el paradigma dominant o, de
nou, en una «ciència normal», en un procés que tal volta ens recorda la dialèctica�hegeliana.
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En aquest sentit, no es tracta, com hem dit, d’una concepció d’acumulació
de coneixement, sinó d’una acumulació de coneixement en el si d’un mateix
paradigma que es presenta com a superior davant d’un altre paradigma. Ara
bé, atès que els seguidors d’un paradigma rebaten les assumpcions dels teòrics
d’un altre paradigma, no hi ha espai per al debat, per a la mediació o per a
la reconciliació de postures. Només hi ha espai per a la «revolució». Això ha
portat a parlar del concepte d’«incommensurabilitat dels paradigmes», és a
dir, que un mateix problema no pot explicar-se amb dos paradigmes diferents,
sinó que, segons Kuhn, són mútuament excloents. Com afirma l’autor, aquesta
victòria d’un paradigma envers un altre s’aconsegueix gràcies a la «persuasió»
o a la «conversió», que duen els científics a canviar de paradigma (Sodupe,
1992).
A partir de l’obra del filòsof Kuhn, L’estructura de les revolucions científiques, els
teòrics de la disciplina de les Relacions Internacionals van adoptar la noció
de paradigma per a designar una sèrie de premisses metafísiques i mètodes
d’anàlisi que són compartits per un conjunt d’especialistes amb una mateixa
Weltanschauung, o cosmovisió del món. El concepte de paradigma va servir
perquè a l’hora de fer ciència, els teòrics de les Relacions Internacionals no
només recorreguessin a teories, sinó que també adoptessin una sèrie de línies
de pensament, mapes mentals o paràmetres dins dels quals es desenvolupa
una ciència.
Tot i que l’encunyació del concepte de paradigma en la nostra disciplina la
devem al politòleg Arend Lijphart, és interessant prendre en consideració la
definició paradigmàtica utilitzada per l’autor realista Vasquez (1983), que delimita el concepte de paradigma com «les premisses fonamentals que els especialistes adopten sobre el món que estan analitzant». En un sentit similar,
Holsti (1985) estipula que els paradigmes tenen la funció d’«imposar ordre i
coherència en un univers infinit de fets i de dades que, per si sols, no tenen cap
significat». En el següent mòdul analitzarem a fons els diferents paradigmes
que hi ha en la disciplina.
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3. El paper de la teoria en les Relacions Internacionals

En aquest apartat presentarem de manera ordenada quatre qüestions que són
fonamentals per a entendre allò que la professora Esther Barbé (2007, pàg. 50)
ha anomenat les «controvèrsies�científiques» en la formulació de la teoria
de les Relacions Internacionals. En primer lloc, descriurem què són les teories, quina funció tenen, i quins són els requisits bàsics per a destriar les teories acurades de les que no ho són. En segon lloc, identificarem els tres tipus
d’aproximacions o d’assumpcions –descriptiva, explicativa i descriptiva– que
qualsevol teoria científica conté, i quina tipologia de teoria hi ha en funció
d’aquestes aproximacions. Finalment, analitzarem el paper de l’objectivitat i
de la veritat a l’hora de fer ciència, i ens interrogarem sobre si ens podem aproximar a aquesta pretesa objectivitat.
3.1. Les teories com a motor de l’activitat científica
La gran quantitat d’actors involucrats en les relacions internacionals (estatals,
no estatals, agents econòmics, moviments socials…), així com els diferents
àmbits�d’estudi (diplomàtic, militar, polític, econòmic, comercial...), ens indiquen que la comprensió dels fenòmens internacionals és una tasca cada vegada més complexa. Precisament, amb l’objectiu de simplificar aquesta realitat
complexa, les teories intenten ajudar-nos a sistematitzar i a ordenar les nostres
recerques. D’aquesta manera, les teories (del grec, θεωρειν, ‘contemplar’) són
constructes que ens ajuden a relacionar la causalitat que hi ha entre diversos
fenòmens, alhora que ens ajuden a identificar els factors clau –explanans– que
expliquen allò que volem explicar –explanandum– i destriar-ne els altres que
són irrellevants, o que hi mantenen una relació espúria (sense connexió lògica).
Quines variables explicatives ens ajuden a entendre un fenomen determinat?
Per què George W. Bush va decidir envair Iraq l’any 2003? Què explica la caiguda del sistema bipolar l’any 1989? Per què els Estats Units van decidir entrar en guerra amb Mèxic l’any 1846? Quins són els principis que avalen la
intervenció humanitària? Com afecta el terrorisme internacional la seguretat
dels estats? En efecte, davant d’un problema que volem solucionar, les teories intenten construir models explicatius que ens ajuden a entendre per què
ocorren aquests fenòmens. Com afirma Robert J. Jackson (2013), les teories
són com un «navegador» que ajuda el viatger a creuar un pantà desconegut.
Una part de la concepció actual de la funció que té la ciència, la devem a la
interpretació que en va fer el filòsof Karl�Popper, l’any 1934, en el seu Logik
der Forschung (La lògica de la recerca). Per a Popper, qualsevol teoria científica és
un instrument per a classificar, entendre, i predir per mitjà d’esdeveniments
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observables. En l’àmbit de la disciplina de les Relacions Internacionals, les teories, emprant la visió de Popper, ens permeten descriure i explicar perquè
tenen lloc els fenòmens, les decisions, i predir accions futures.
Per a altres autors, aquesta definició, que és molt adient per a les Ciències Naturals, cal matisar-la quan parlem de Ciències Socials. Entenen que a més de
verificar, d’observar el món, atès que l’objecte d’estudi és l’home, en molts
casos cal interpretar, o com hem indicat a l’inici del mòdul, entendre (verstehen). Com que sobre els fenòmens socials no hi ha una única interpretació
vertadera, en les Ciències Socials podem entendre les teories com les «ulleres»
a través de les quals observem el món. Segons les ulleres que fem servir, segons
quina graduació o quin color utilitzem, veurem el món de manera diferent.
Les teories actuen com a marcs mentals, com a pautes d’anàlisi que ens ajuden
a interpretar el món que ens envolta. No existeixen els fets, sinó la realitat que
veiem segons la teoria que escollim.
Més enllà d’aquestes dues interpretacions positivistes/interpretivistes, la disciplina de les Relacions Internacionals se situa dins de les anomenades Ciències
Experimentals, per la qual cosa, per a la disciplina, «fer ciència» és explicar
fenòmens complexos que requereixen teories o, si més no, enunciats teòrics
per a comprendre’ls correctament.
Per a James�Dougherty i Robert�Pfaltzgraff, les teories constitueixen, en un
sentit ampli, una eina intel·lectual que ens ajuda a organitzar el nostre coneixement científic, a plantejar-nos qüestions rellevants, i que ens guia en la formulació de prioritats en la selecció dels mètodes per a dur a terme la nostra
recerca d’una manera reeixida. No obstant això, com adverteixen els autors,
en el camp de les Relacions Internacionals les teories són una mica més difuses
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i menys precises que en el camp de les ciències físiques.
Per això, Paul�Viotti i Mark�Kauppi entenen que teoritzar en la nostra disciplina representa «la tasca de fer que el nostre món, o una part, sigui més
intel·ligible o més entenedor». En efecte, en el camp de les Relacions Internacionals, les teories generalment aspiren a aconseguir aquest objectiu a partir
de l’establiment d’explicacions causals o de prediccions basades en una sèrie
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de models o lleis. Es tracta d’hipòtesis formulades sota el llenguatge: «si passa
A, llavors ocorre B» o «si existeix A, és molt probable que ocorri C». Per a posar
un exemple, si un país aconsegueix un cert poder en el camp econòmic, a llarg
termini aquest país acabarà convertint-se en una potència militar i, per tant,
amb ambicions hegemòniques que desestabilitzaran el sistema internacional.
Per últim, alguns autors han reflexionat sobre els requisits que ha de complir
una teoria perquè sigui vàlida. Vegem dues visions sobre el tema. D’una banda,
el professor de la Universitat d’Illinois, John�Vasquez, s’ha interrogat sobre
quins elements calen perquè una teoria pugui ser considerada adient (Jorgensen, 2018, pàg. 18). Cal que:
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•

Sigui precisa, exacta, i no vaga.

•

Sigui falsificable, és a dir, se’n pugui demostrar la no existència.

•

Sigui capaç de poder explicar fenòmens, és a dir, es pressuposi un poder
explicatiu.

•

Sigui coherent amb la resta de disciplines i àrees de coneixement, és a dir,
hi hagi una vinculació amb altres disciplines.

•

Sigui progressiva, és a dir, que permeti un coneixement acumulatiu.

•

Sigui senzilla, és a dir, que segueixi el principi de parsimònia o senzillesa
explicativa.

En un sentit similar, per a Rafael�Grasa, professor de la Universitat Autònoma
de Barcelona, construir una teoria en la disciplina de les Relacions Internacionals requereix una sèrie de requisits que l’estudiós ha de tenir en ment a
l’hora de teoritzar:
1)� Explicar algun aspecte inusual de les relacions internacionals, algun fet
rellevant que puguem explicar. La política triangular de Nixon, l’ascens de la
Xina com a superpotència, l’armament nuclear en la doctrina de la contenció,
o l’imperialisme a l’Àsia.
2) Aconseguir un cert nivell d’abstracció, és a dir, ser capaços de formular els
fets que volem explicar en termes teòrics, tot aconseguint una abstracció de la
realitat. Per exemple, a partir del comportament de diferents estats, plantegem
una teoria de l’equilibri de poder en el sistema internacional.
3) Seguir les lleis de la racionalitat i la imparcialitat com a ideal d’objectivitat.
Encara que no tots els autors comparteixen quines són les lleis de la racionalitat i la imparcialitat, el cert és que hem de centrar les nostres investigacions
en fets observables i falsables. No podem analitzar l’existència dels déus en les
relacions internacionals, perquè no podem falsejar aquesta afirmació.
4) Definir amb claredat els enunciats�teòrics i la metodologia. Una vegada
hàgim decidit què estudiar, hem de poder definir de manera concisa tant el
marc teòric com la metodologia que farem servir.
5) Finalment, tot i que no és un requisit, aspirar a la predicció dels fets. Malgrat que no podrem mai predir els fets amb una certesa absoluta, sí que hem
d’aspirar a deduir possibles pautes de conducta o de comportament de l’actor
A si es donen les condicions X, Y, Z.
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En definitiva, les teories ens ajuden a:
1) Organitzar el nostre coneixement científic.
2) Plantejar qüestions rellevants.
3) Establir relacions causals entre fenòmens.
4) Fer prediccions de futur.

3.2. Tipologia de teories
Com en qualsevol ciència social, quan parlem de teoria és fonamental diferenciar tres tipus d’assumpcions o de premisses que conformen les teories, i
que sovint són confuses.
En primer lloc, les teories són constituïdes per assumpcions�descriptives sobre com és la realitat que ens envolta. D’aquesta manera, un estudi basat en assumpcions descriptives d’una organització internacional implica estudiar-ne
els membres, les funcions, els objectius de la institució, o els èxits aconseguits.
En segon lloc, quan parlem de teories, parlem d’assumpcions�de�tipus�explicatiu, és a dir, establim relacions de causalitat que expliquen un determinat fenomen complex de la realitat internacional. És així com intentem explicar per
què un país ha aconseguit formar part d’una organització internacional, i per
què un altre no; o tractem, seguint amb l’exemple, d’esbrinar quina és la funció essencial d’una organització internacional. Per a aquest tipus d’anàlisi es
requereix teories que mirin de respondre els perquè d’una determinada qüestió. Per què ocorren les guerres? Quins factors expliquen una determinada decisió en política exterior?
Finalment, hi ha assumpcions�de�tipus�prescriptiu�o�normatiu sobre com
haurien de ser les coses, és a dir, sobre la base d’uns valors o d’uns principis, normes, que expliquen el món tal com hauria de ser. Aquests tipus
d’assumpcions, encara que són comuns en l’àmbit de les polítiques públiques
(policies), o en l’àmbit de la filosofia política (teories de la justícia), sovint són
rebutjades en la disciplina de les Relacions Internacionals perquè són visions
no objectives que no serveixen per a entendre la realitat com és, sinó com
hauria de ser, cosa que depèn dels valors de qui l’està analitzant. La qüestió
de si la Xina o els Estats Units han de ser la superpotència del sistema, com es
pot observar, és una qüestió que depèn dels valors i la ideologia de la persona
que respon aquesta pregunta.
Una vegada aclarides aquestes tres assumpcions, en funció de quina tipologia
utilitzem i quin és el nostre propòsit, en l’àmbit concret de les Relacions Internacionals, podem parlar de l’existència de quatre tipus�de�teories.
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En primer lloc, hi ha les teories�explicatives, anomenades també problem-solving theories, és a dir, teories que intenten resoldre fenòmens o problemes
(puzzles) de les relacions internacionals. La lògica d’aquest tipus de teories, característiques dels autors positivistes, és l’establiment d’una pregunta de partida o d’un puzzle i d’una hipòtesi que serveix de resposta provisional a aquest
interrogant.
Les teories explicatives basades en el llenguatge positivista acostumen a anar
acompanyades d’una sèrie de variables: les variables�independents, la variable�dependent i les variables�intervinents.

Mentre que les variables�independents són els factors explicatius d’un
fenomen, la variable�dependent és allò que vols demostrar. Finalment,
les variables�intervinents no són el factor clau, però intensifiquen o
debiliten la relació de causalitat entre la o les variables independents i
la variable dependent.

Per a posar un exemple de la medicina: si l’augment del consum de greixos i una alimentació no sana (variables independents) són les causes del colesterol (variable dependent),
fumar (variable intervinent) pot fer augmentar-ne els nivells.

Així, doncs, quines variables expliquen l’empitjorament de les relacions sinojaponeses després del final de la Guerra Freda? La resposta requereix hipòtesis
falsables (una actitud més agressiva de la Xina, el risc de ser abandonada pels
Estats Units…) que s’han de verificar o refutar amb la comprovació empírica.
En altres casos, una vegada identificades les lleis universals o les proposicions
clau explicatives d’un fenomen o àrea particulars, les teories explicatives intenten «predir» com serà el comportament d’un actor determinat del sistema
internacional. Per exemple, una vegada analitzats els elements que fan que
una potència actuï d’una manera hegemònica, podem deduir, preveure quin
serà el comportament –hegemònic o no– d’una potència en ascens, com pot
ser el cas de la República Popular de la Xina.
En segon lloc, hi ha el que Robert Cox ha identificat com a teories�crítiques,
i els escrits de les quals trobem en les teories reflectivistes de les Relacions Internacionals (vegeu l’apartat sobre el constructivisme). Com ens recorda Tim
Dunne, es tracta d’un tipus de teories que intenten analitzar d’una manera
crítica algun fenomen que es jutja com a injust –la situació de la dona, la pobresa, l’imperialisme o el predomini d’Occident–, i s’intenta explicar el perquè
de la situació.
En tercer lloc, hi ha les anomenades teories� normatives. Partint del tipus
d’assumpcions que hem anomenat prescriptives, les teories normatives o prescriptives ens indiquen com hauria de ser el món que ens envolta i, especialment, com hauríem d’organitzar les nostres societats perquè siguin justes i
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puguem conviure els uns amb els altres. Aquest tipus de teoria, molt més vinculada a la filosofia política, ha estat criticada pel seu grau d’utopia, i per allunyar-se de la realitat observable.
Finalment, les teories� constitutives, com el nom indica, intenten analitzar
com estan constituïts determinats objectes de la realitat internacional, com
ara els estats, la comunitat internacional, les idees que la configuren, o les
normes que regulen la comunitat.
Per tot el que hem estudiant fins ara, podem observar com la naturalesa polisèmica de la paraula teoria fa que l’entenguem de maneres diferents, segons
quines siguin les nostres aproximacions: una descripció dels fets que observem (la revolució industrial al Japó); una taxonomia o classificació ordenada
de les dades que analitzem (els camps on es va produir aquesta revolució); una
explicació sobre els mecanismes causals d’un fenomen determinat (la vinculació entre la revolució industrial japonesa i l’ascens del feixisme al país); una
predicció dels fets que observem (a llarg termini, el Japó tornarà a convertir-se
en una potència hegemònica), o una visió normativa o teleològica sobre com
hauria de ser el món que ens envolta (el Japó hauria de ser un líder asiàtic que
abanderi la defensa dels drets humans). L’adopció d’una teoria o d’una altra
depèn, en gran mesura, de l’ambició i de l’abast que s’atribueix a la nostra
tasca.
Teoria
En aquest mòdul proposem la definició de teoria com ‘aquella sèrie de proposicions, idees, principis ordenadors de la disciplina o pautes d’anàlisi que ens ajuden a explicar i
comprendre el que volem estudiar, tenint present el que ja s’ha construït sobre l’objecte
d’anàlisi’.

3.3. El problema de l’objectivitat en la teorització
Tot el que s’ha dit fins ara ens duu a una pregunta lògica que cal plantejar-nos
com a estudiosos de la realitat social. En la disciplina de les Relacions Internacionals, si analitzem la realitat des d’un punt de vista científic, és a dir, objectiu
i no tendenciós, i sempre seguint raonaments basats en la racionalitat –seguint
els principis de la lògica–, serem capaços d’arribar a conclusions objectives?
De la qüestió de l’ascens de la Xina, podem arribar a ser objectius sobre les
nostres afirmacions, per a posar un exemple?
Tim Dunne, en el seu International Relations Theories, fa una reflexió sobre la
qüestió de l’objectivitat que és interessant per a qualsevol estudiant de Relacions Internacionals. Sovint se sol confondre el concepte de veritat amb
el d’objectivitat. D’una banda, el concepte de veritat relaciona el món que
ens envolta i les afirmacions que fem sobre aquest món. Com indica Dunne, la veritat expressa «una relació entre el llenguatge i el món, o un conjunt de convencions humanes sobre el que entenem que és veritat». En canvi,
l’objectivitat es refereix a una afirmació o proposició sobre la realitat que ens
envolta, en la qual l’observador –en aquest cas l’especialista– no té en comp-
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te la seua ideologia, els seus pensaments, la seua cultura, ni el seu recorregut
vital. En aquest sentit, el teòric produeix ciència evitant els seus prejudicis,
experiències, sistema de valors, o opinions.
Figura 2. Relació entre veritat, coneixement i creença

Ara bé, en la vida quotidiana, aquesta idea, que s’aproxima a la del «vel de
la ignorància» de John Rawls, no és factible. No tots els autors creuen en la
pretesa cerca de l’objectivitat total. Com expressa Dunne (2013), «la idea d’un
món extern amb una “veritat” independent de les creences és una ximpleria».
A més, cada teòric de les Relacions Internacionals està marcat per una cultura,
unes creences, unes fòbies o unes fílies que també el marquen a l’hora de fer
teoria.
Sobre la qüestió de la pretesa objectivitat, en l’actualitat tres tipus de posicions conviuen en la disciplina. D’una banda, els autors positivistes creuen que
utilitzant el llenguatge i els mètodes científics, tot i que no podem aconseguir
l’objectivitat absoluta, sí que podem minimitzar la influència dels valors i dels
prejudicis d’allò teòric. En definitiva, la feina de l’acadèmic, per a aquest primer grup, és validar les teories sobre la realitat mitjançant l’observació empírica, les lleis i els models teòrics.
D’altra banda, els autors postpositivistes afirmen que la realitat no és mai objectiva perquè depèn de la percepció de qui l’observa. En aquest sentit, asseguren que la realitat és quelcom construït socialment, per la qual cosa hem
de mostrar una actitud de desconfiança envers allò establert com a «objectiu»
o «cert». Aquests autors van més enllà i afirmen que aquesta manera de pensar és fins i tot perillosa. Com ens recorda Dunne (2013), cada vegada que un
grup humà ha reclamat posseir la veritat absoluta sobre quelcom, s’han produït formes polítiques fins i tot totalitàries. Per tant, per als autors postpositivistes qualsevol aspecte que analitzem de la realitat internacional es veurà
influenciat per les relacions de poder que hi ha en el nostre planeta.
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Finalment, hi ha una tercera visió propera als postulats constructivistes que
afirma que encara que puguem aconseguir un coneixement científic que
s’aproximi a l’objectivitat, en el sentit d’evitar al màxim els nostres prejudicis i
valors, no és possible proporcionar coneixement sobre el món que ens envolta, ja que no és més que una representació subjectiva de la realitat. Accepten
l’objectivitat, però recelen de la veritat.
Taula 4. Relació entre objectivitat i veritat
Objectivitat

Veritat

Positivistes

Sí

Sí

Postpositivistes

No

No

Constructivistes

Sí

No

Font: elaboració pròpia
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4. Els nivells d’anàlisi de la disciplina

En aquest apartat analitzarem un aspecte clau a l’hora de teoritzar sobre les
Relacions Internacionals: els nivells d’anàlisi. Com veurem en el proper mòdul, i més enllà de les diferències entre paradigmes, la disciplina de les Relacions Internacionals basa el seu estudi en diferents nivells�d’anàlisi. D’aquesta
manera, abans de tractar qualsevol fenomen de les relacions internacionals cal
preguntar-nos quin és el nivell d’anàlisi sobre el qual volem teoritzar. Tal com
ens recorda Jackson (2013), el nivell d’anàlisi que escollim serà útil per a organitzar d’una manera sistemàtica el nostre enteniment sobre aquesta realitat, i

Bibliografia
En la disciplina de les Relacions Internacionals, els nivells
d’anàlisi varen ser introduïts
per: J.�D.�Singer (1969). «The
level-of-analysis problem in
International Relations». A:
J. Rosenau (ed.). International
Politics and Foreign Policy. A
Reader in Research and Theory.

evitar respostes «simples i superficials».
En l’obra ja clàssica, Man, the State and War (1959), un dels pares del realisme,
Kenneth Waltz, proposa dividir l’anàlisi de les relacions internacionals entre
l’àmbit individual, l’estatal i el sistèmic. En la seua cerca incessant per a entendre les causes de la guerra, Waltz argumenta que cal trobar-les en tres tipus
de nivells d’anàlisi:
Taula 5. Els nivells d’anàlisi de les relacions internacionals
Individual

Són els éssers humans dolents per naturalesa? Qui pren les decisions en matèria de política exterior? El perfil psicològic del líder és
rellevant?

Estatal o nacional

Hi ha estats més proclius a entrar en conflicte?
Quines institucions prenen les decisions en matèria de política exterior?
Quins actors no estatals intervenen en la política exterior?

Sistèmic

L’estructura del sistema internacional condiciona els estats a comportar-se d’una manera determinada?
Quins efectes té una decisió d’un país A sobre un país B en el conjunt del sistema internacional?

Font: Rourke (2007)

4.1. El nivell individual
En el primer cas, per a analitzar una determinada temàtica, els estudiosos de
les Relacions Internacionals s’endinsen en la personalitat dels líders polítics,
o dels individus que prenen les decisions en matèria de política exterior. Per
a posar un exemple, imaginem que volem entendre les causes que han portat
un país A a iniciar una guerra contra un país B en un moment determinat.
Si ens volem centrar en el nivell individual, analitzarem factors psicològics
(personalitat), emocionals, cognitius, o biològics i, en general, qualsevol informació rellevant de la biografia del líder que pugui tenir una incidència en
la presa de decisions.

Bibliografia
John�T.�Rourke (2007).
«Chapter 3. Levels of Analysis and Foreign Policy». A:
International Politics on the
World Stage (pàg. 64-100).
Nova York: McGraw-Hill.
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En aquest tipus d’anàlisi s’acostuma a assumir que els líders polítics o actors
que prenen les decisions parteixen d’una pretesa «racionalitat», és a dir, se
suposa que els polítics prenen la decisió que és més òptima, entre les diferents
alternatives, després d’analitzar-ne els costos i els beneficis per a prendre una
decisió. Si continuem amb l’exemple, un líder polític Z, abans de prendre la
decisió de portar el seu país A a la guerra contra el país B, haurà analitzat a
fons els costos d’iniciar el conflicte i s’haurà assegurat que els beneficis són
més grans que els costos.
Aquesta visió no ha estat exempta de crítiques sobre la base de tres arguments.
El primer argument és que no es pot assumir que el líder sempre disposa de tota
la informació abans de prendre una decisió. Diferents líders tenen diferents
nivells d’informació asimètrica, i en alguns casos fins i tot tenen una imatge
esbiaixada de la realitat que no els permet prendre la decisió més encertada.
En altres casos, com ens apunta Mansbach i Taylor (2018, pàg. 8), els polítics
han de prendre les decisions «a corre-cuita» (muddling through) atesa la gravetat
d’una acció d’un tercer país, sense gaire possibilitat de reflexió. En altres casos,
es deixen endur per l’entusiasme, pel caprici personal o, com ens recorden els
autors, per les «passions». En qualsevol cas, com es demostra, els decisors de les
polítiques exteriors tenen una visió limitada de la situació que han d’avaluar.
El 20 d’agost de 1998, el president dels Estats Units, Bill Clinton, ordenava un atac amb
míssils creuers contra bases militars d’Al-Qaida a l’Afganistan i al Sudan. Els atacs havien estat ordenats com a represàlia pels atemptats que l’organització va perpetrar contra
les ambaixades nord-americanes de Kènia i de Tanzània el 7 d’agost, en els quals varen
morir 224 persones i es van registrar més de 4.000 ferits. Per a una part important de
l’opinió pública, aquesta operació, que es va produir per casualitat tres dies després que
el president testifiqués davant del tribunal que l’estava jutjant pel cas Lewinsky, servia
per a desviar l’atenció de l’escàndol sexual.

La tercera crítica a la pretesa racionalitat del polític ha estat apuntada pel teòric Robert Jervis: els decisors polítics prenen decisions subòptimes quan han
d’interactuar amb altres grups de persones, com ara el seu gabinet o el seu
ministeri (Mansbach i Taylor, 2018, pàg. 8). Per a Jervis això s’explica per diverses raons, com ara la divergència entre els interessos dels buròcrates i dels
polítics, les aliances de poder en el si dels gabinets, la lluita entre faccions, o
la necessitat d’arribar a acords amb altres faccions, tot i que la decisió no sigui
la més racional.
Robert Jervis és un dels autors realistes més reconeguts de la segona meitat del segle XX.
President de l’American Political Science Association (APSA), ha analitzat amb profunditat l’anomenat «dilema de la seguretat» i ha estudiat el tema de les percepcions i incorrectes percepcions en la presa de decisió de la política exterior.
Taula 6. L’estudi dels individus que prenen les decisions
Factors cognitius

Estratègies cognitives, anàlisis heurístiques, percepcions, pensament
desideratiu (wishful thinking)

Factors psicològics

Teories sobre la frustració, agressió, ambició, egos, situació mental i
de salut, personalitat

Factors biològics

Gènere, sexe, estudis etològics

Font: elaboració pròpia sobre la base de Rourke (2007)

Bibliografia
Per a un estudi amb més profunditat sobre la racionalitat en la presa de decisions,
vegeu: Robert�Jervis (1989).
«Rational Deterrence: Theory and Evidence». World Politics (vol. 41, núm. 2, pàg.
183-207).
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Estudi sobre les emocions

Font: elaboració pròpia sobre la base de Rourke (2007)

4.2. El nivell estatal
El segon nivell d’anàlisi fa referència al tipus d’estat que estem analitzant. Malgrat que, com veurem en el segon mòdul, alguns autors conceben els estats
com boles de billar, dures, compactes i no transparents, és fàcilment observable com hi ha diferències entre estats que incideixen en la presa de decisions.
Per a analitzar una decisió com la d’anar a la guerra, cal, en primer lloc, analitzar el tipus�de�país que estudiem: la seua «població» (poders demogràfics, països mitjans, països molt poc poblats...), «territori» (països continent, microestats, països-illes…), «economia» (països rics, pobres, desenvolupats, amb un
PIB per capita alt, baix...), «recursos naturals» (petroli, gas, matèries primeres,
pesca, recursos hídrics...) «exèrcit» (potències militars, països desarmats, països
amb un mínim de forces d’autodefensa, potències nuclears...) o la seua «composició ètnica» (estats més o més heterogenis, multiètnics, multinacionals...).
D’altra banda, una qüestió fonamental, segons alguns analistes, és descriure
el tipus de règim�polític del país que volem analitzar, és a dir, en quina part
del contínuum democràcia plena enfront de dictadura se situa un determinat
país. Segons autors de les teories de la democràcia, com Francis Fukuyama,
les democràcies no fan la guerra, si més no entre elles, per la qual cosa es pot
afirmar que les dictadures tindran una tendència a comportar-se de forma més
bèl·lica. A més, les democràcies tenen en compte l’opinió pública, perquè els
seus governs en depenen per a ser escollits, mentre que en les dictadures no
hi ha la necessitat de retre comptes a la ciutadania sobre les polítiques que
implementen.

En definitiva, aquesta teoria es fixa en el tipus de règim com a factor
que afecta el tipus de política exterior.
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Figura 3. Índex de democràcia 2017

Democràcia
9,0 – 10,0
8,0 – 8,99
Democràcia
defectuosa
7,0 – 7,99
6,0 – 6,99
Règim híbrid
5,0 – 5,99
4,0 – 4,99
Règim autoritari
3,0 – 3,99
2,0 – 2,99
0 – 1,99
Sense dades

A més d’examinar el règim polític de cada estat, caldrà estudiar les institucions que participen en la presa de decisions, tant els òrgans de l’administració
pública o burocràcies (ministeris, agències, institucions públiques...), com els
partits polítics, les organitzacions empresarials o de treballadors, els principals
grups religiosos o els lobbies o grups de pressió. En definitiva, cal entendre els
diferents elements d’un determinat sistema polític, i com interactuen entre
ells.
Taula 7. Anàlisi del nivell estatal
Anàlisi descriptiva del país

Població, territori, economia, recursos materials, exèrcit,
composició ètnica

Tipus de règim polític

Democràcies enfront de dictadures

Institucions

Burocràcies
Partits polítics
Organitzacions empresarials/treballadors
Grups de pressió
Grups religiosos
...

Font: elaboració pròpia

El cas de la burocràcia requereix una menció especial, ja que els òrgans de
l’administració d’un país poden esdevenir elements de resistència envers una
decisió en particular. Per a estudiosos del tema, com ara Jackson o Sørensen
(2013, pàg. 262), el model burocràtic explica com els servidors públics no només es mouen pels seus interessos particulars i pel seu instint de supervivència, sinó que també estan enfrontats entre els diferents ministeris, amb altres
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interessos velats. A més, la seua expertesa i el sistema d’oposicions els permet,
a part de la continuïtat en el càrrec més enllà del color polític del govern, ferse valer com a quelcom imprescindible per al polític.
Per a seguir amb l’exemple mencionat anteriorment, com pot la indústria exportadora, interessada a augmentar les seues vendes a l’exterior, influir en la
presa de decisions d’un estat que valora si entrar en guerra amb un altre estat?
De ben segur que tindrà una visió diferent de la del lobby de les empreses armamentístiques del país A que vol iniciar la guerra.
4.3. El nivell sistèmic
Per últim, com a autor neorrealista, Waltz entén que és fonamental estudiar
el context internacional en el qual es prenen les decisions, no només com a
generador d’inputs per als estats, sinó perquè hi ha factors estructurals, com
ara la distribució de poder, que són clau en la disciplina de les Relacions Internacionals.
En qualsevol estudi que analitza perquè un estat pren una decisió en matèria
de política exterior és clau entendre els condicionants�del�sistema�internacional que compel·leixen aquest estat a comportar-se d’una manera o d’una
altra. Aquests condicionants cal entendre’ls des d’una doble òptica:
•

Dimensió estructural: com afecta l’estructura de poder del sistema internacional.

•

Dimensió relacional: com afecten les decisions d’altres actors (estats), o
com afecten les teues decisions als altres actors.

Sobre les característiques del sistema, com veurem en el segon mòdul i en funció de si els autors se situen en el paradigma realista, liberal o constructivista,
adopten una visió del sistema internacional com a essencialment conflictiu
(realisme), cooperatiu (liberalisme) o canviant (constructivisme). Ara bé, tots
estan d’acord que l’estructura del sistema internacional, és a dir, la distribució
de poder del sistema, pot donar lloc a sistemes unipolars, sistemes bipolars,
sistemes tripolars, o sistemes multipolars.
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Figura 4. Distribució del poder segons els diferents sistemes polars

Font: elaboració pròpia sobre la base de Rourke (2007) i Barbé (2007)

Malgrat que, com veurem en el següent mòdul, per als autors realistes allò que
importa és la distribució del poder en el pla sistèmic, en els darrers anys els
autors liberals i constructivistes afirmen que dos tipus d’elements influeixen
en la presa de decisions dels estats: les institucions�internacionals i les normes. En primer lloc, des de la fi de la Segona Guerra Mundial fins a l’actualitat
s’han creat tot un seguit d’institucions internacionals que modulen els comportaments dels estats que en formen part. Així, doncs, si un estat A forma part
d’una institució com l’Organització Mundial del Comerç (OMC), aquesta dictaminarà com s’ha de comportar en l’àmbit del comerç internacional. L’estat
A pot passar per alt les normes reguladores del comerç internacional establertes per l’OMC, però sap que saltar-se-les té un cost i ha d’estar disposat a assumir-lo. Si no dictaminen el comportament, sí que, si més no, el fan previsible.
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D’altra banda, en l’àmbit del dret internacional públic, podem dir que hi ha
una gran quantitat de normes que regulen el comportament dels estats. Per
normes no només entenem les normes jurídiques establertes pels tractats internacionals, convencions, protocols o acords, sinó també els principis (com
el principi dels drets humans, el principi del lliure comerç), les regles (les regles de la navegació), i els valors (la defensa dels valors democràtics). En tots
aquests casos, normes, principis, regles i valors tenen un paper fonamental a
l’hora d’explicar el comportament dels actors, no només perquè indiquen com
t’has de comportar, sinó perquè estableixen uns estàndards del que significa
un bon comportament en el sistema internacional.
Taula 8. Nivells d’anàlisi
Individual

Personalitats polítiques, econòmiques, acadèmiques, diplomàtiques
Percepcions�o�percepcions�errònies

Estatal

Governs, estructures polítiques, burocràcies públiques, grans conglomerats econòmics i financers, grups d’interès i institucions militars
Capacitats�materials�i�no�materials

Sistema internacional

Distribució del poder
Aliances de poder
Institucions internacionals
Normes,�principis,�regles,�valors

Font: autor sobre la base de Jackson (2013)

4.4. La interacció entre els diferents nivells: el doble joc de
Putnam
Quina és la utilitat analítica d’emprar els nivells d’anàlisi? La idea de separar
els diferents nivells d’anàlisi prové de la constatació que les decisions preses
a escala internacional es prenen a diferents nivells, des del nivell més bàsic
–l’individual– fins al més complex –el sistema internacional. Per a posar un
exemple, la decisió d’una coalició de països de bombardejar un país que vulnera els drets d’una minoria ètnica dins del seu territori ha de ser disseccionada a diferents nivells o moments. En primer lloc, hem de preguntar-nos: quins
polítics o militars han pres la decisió?, ha estat el primer ministre del país A
qui ha pres la decisió, o també hi han participat altres polítics o militars d’alta
graduació?
Una vegada s’analitza la presa de decisió individualment, hem de preguntar-nos: quines institucions o quins organismes estatals han pres part en la decisió? Malgrat la visió, potser simplista, dels autors realistes en el sentit que els
estats són com boles de billar dures i compactes, en el si dels estats hi ha una
gran varietat de grups que interfereixen en la presa de decisions, com ara el
govern, les institucions polítiques, els grans conglomerats econòmics, el món
de les finances, els grups de pressió o els moviments civils, per a posar alguns
exemples. En sistemes democràtics, hi ha la tendència a prendre les decisions
aconseguint el màxim nivell de consens possible.

Guerra Freda
Durant la Guerra Freda, malgrat la gran enemistat entre les
dues potències, algunes de les
normes, com ara no utilitzar
armament nuclear, van evitar
una hecatombe planetària que
hauria acabat amb la vida al
planeta.
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Com ha quedat clar, no es tracta de nivells tancats, sinó que els diferents nivells
interactuen els uns amb els altres i ens són útils per a explicar els fenòmens
del sistema internacional si els emprem de manera conjunta. Ara bé, quina
relació s’estableix entre els diferents nivells?
Aquesta ha estat una qüestió molt estudiada en la disciplina, i en aquestes
pàgines acabarem amb la reflexió d’un dels autors més reconeguts. A la fi de
la dècada dels vuitanta, el politòleg Robert Putnam va escriure un article en
la influent revista International Organization amb el títol «Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-level Games». Basant-se en les teories de joc
de les ciències econòmiques, Putnam afirmava que es produeix un doble�joc
en les negociacions internacionals.
D’una banda, a escala�nacional, els diferents grups domèstics intenten pressionar el govern perquè accedeixi a prendre unes decisions determinades que
els siguin favorables, mentre que, de l’altra, el govern intenta aconseguir poder a partir de coalicions amb aquests grups de pressió. Una vegada han decidit una posició determinada, que defensaran en la negociació, a escala�internacional els governs intenten maximitzar la seua «habilitat per a satisfer
les pressions domèstiques», en paraules de Putnam. Es presenten a la ronda
de negociació i han de tornar a començar el joc, aquesta vegada amb actors
nous i amb interessos nous. Aquest doble joc entre allò domèstic i allò nacional i internacional demostra que els dos�nivells estan interrelacionats, i que
no els hem d’ignorar a l’hora d’analitzar qualsevol fenomen de les relacions
internacionals.
Figura 5. Esquema del model de doble joc

Nivell 1

Negociador
internacional
País A

Negociador
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País B

Espai de
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Espai de
negociació
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Nivell 2

Font: Putnam (1988)
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5. L’agenda d’estudi de la disciplina

Com hem vist al llarg d’aquest primer mòdul introductori, en la disciplina
de les Relacions Internacionals conviu un cert pluralisme teòric, metodològic
i paradigmàtic, i això ha suposat que l’agenda d’estudi s’ampliï considerablement. Com veurem en el proper mòdul, la disciplina de les Relacions Internacionals va néixer amb la idea de donar resposta a l’interrogant de per què es
produïen les guerres, i, en un pla més normatiu, com evitar-les, per la qual
cosa la guerra ha estat en el centre de l’interès dels teòrics. Ara bé, des del
final de la Guerra Freda podem constatar com les guerres interestatals són un
fenomen cada vegada menys freqüent. Tot i que avui dia encara hi ha molts
casos de guerres civils a l’hemisferi sud, la disciplina està marcada per una
agenda internacional en què cada vegada hi ha més fenòmens diferents dels
relacionats amb els temes bèl·lics.
Figura 6. Conflictes armats per tipologia (1946-2009)
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En aquest darrer apartat apuntarem quines són les grans temàtiques que es
tracten en la disciplina de les Relacions Internacionals i, per a reflexionar sobre aquesta qüestió, seguirem la classificació de Jackson (2013). Els grans fenòmens i tendències en la política global que marquen la nostra agenda de
recerca són els següents:
La polaritat�del�sistema, és a dir, el nombre de pols o superpotències del sistema. En aquest sentit es tracta d’estudiar les implicacions de viure en un món
unipolar, bipolar, tripolar o multipolar. Sobre aquesta qüestió sorgeixen diverses línies de recerca, com el relatiu declivi dels Estats Units com a gran potència hegemònica, la reemergència de la Xina com a gran superpotència, la
normalització de la política exterior japonesa, l’ascens de grans potències com
ara el Brasil, l’Índia o Rússia, i el seu impacte en la creació de l’establiment de
normes i de regles de la política internacional.
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Figura 7. Mapa dels principals poders del planeta

Font: elaboració pròpia

El fenomen de la globalització i de la regionalització de l’economia són dues cares d’una mateixa moneda. En els darrers anys s’han analitzat algunes
qüestions, com ara el concepte dels règims internacionals, l’estudi de les institucions internacionals o el paper del regionalisme i de l’interregionalisme en
la conformació de la governança global. D’una banda, algunes qüestions com
ara l’impacte de les noves economies emergents en l’economia internacional,
o el paper assignat a la interdependència econòmica, i el comerç internacional com a factors mitigadors del conflicte han transcendit la disciplina de
l’economia per a aparèixer en la nostra agenda d’estudi.
Figura 8. Mapa de les principals organitzacions de cooperació regional

Font: elaboració pròpia
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D’altra banda, l’estudi d’un concepte tan ampli com el de seguretat no ha
deixat de captar l’interès dels teòrics de les Relacions Internacionals, no només
des d’un punt de vista tradicional (seguretat nacional i seguretat col·lectiva),
sinó també en les seues accepcions més recents (seguretat cooperativa, seguretat humana). La intervenció humanitària i la seua regulació en el dret internacional, els conflictes ètnics, els ciberatacs, la proliferació d’armes de destrucció massiva o el problema de l’armament nuclear són alguns dels temes que
investiguen els estudiosos de la disciplina.
Figura 9. Mapa dels països que formen part del Tractat de No Proliferació Nuclear

Països nuclears reconeguts
que han ratificat el tractat.
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Font: elaboració pròpia

Una altra temàtica que ha captat l’interès dels especialistes, especialment després dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 als Estats Units, ha estat la
del terrorisme global, particularment el d’origen islamista, tot i que també els
d’extrema esquerra, extrema dreta, els grups separatistes, i els grups religiosos.
En tots ells veiem que l’activitat terrorista, que d’antuvi se centrava dins de les
fronteres d’un estat, s’ha globalitzat i es produeix en diversos llocs del planeta
de manera més o menys coordinada.
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Figura 10. Gràfic sobre l’evolució dels incidents terroristes a escala mundial
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Altres temàtiques que han estat abordades recentment en la disciplina, malgrat
que són qüestions ja presents en la Ciència Política des de fa anys, han estat
el nacionalisme i el principi�d’autodeterminació. En el primer cas, s’estudia
com a procés polític que ha permès la creació de nombrosos estats nació; en
el segon cas, s’estudia com alguns grups subnacionals reclamen, emparant-se
en el dret d’autodeterminació, el dret de secessió.
Figura 11. Gràfic de l’expansió dels estats nació (1816-2001)

Font: Baylis, Smith i Owens (2017, pàg. 442)

Per últim, i no menys important, la disciplina internacional ha començat a
acceptar una sèrie de qüestions que acostumaven a ser analitzades per altres
disciplines, com ara l’economia o la sociologia. Amb l’aparició dels paradigmes
estructuralistes, marxistes i d’estudis neocolonials, la disciplina ha incorporat
temes com la pobresa, la fam, la desnutrició� infantil o l’ajuda� oficial� al
desenvolupament. La idea que els temes de seguretat no només han d’estar
vinculats als estats i a les qüestions militars ha dut alguns teòrics a afirmar que
la seguretat inclou la seguretat dels individus –seguretat humana– i que l’àmbit
d’actuació s’amplia a d’altres com els de les condicions socioeconòmiques.
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Figura 12. Mapa de l’índex de pobresa global 2014

Font: Banc Mundial
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Exercicis d'autoavaluació
Responeu el següent qüestionari amb múltiples respostes. Només una opció és correcta.
1. Quin és l’objecte d’estudi principal de la disciplina de les Relacions Internacionals?
a) La guerra
b) La cooperació
c) El comerç
d) Depèn del període històric

2. Quins tipus de relacions es donen principalment en les Relacions Internacionals?
a) Diplomàtiques
b) Militars
c) Comercials
d) Totes són certes

3. Les reflexions epistemològiques tracten qüestions sobre
a) El coneixement
b) La veritat
c) La percepció
d) Totes són certes

4. Les reflexions ontològiques tracten qüestions sobre
a) El coneixement
b) L’ésser i la veritat
c) La percepció
d) Totes són certes

5. Segons l’epistemologia empirista, l’objectiu de la ciència és
a) Analitzar allò que podem observar i que es pot quantificar
b) Estudiar les percepcions dels individus
c) Identificar alguns elements no materials, com ara les idees, la cultura o les normes.
d) Cap no és certa

6. Segons l’epistemologia interpretivista
a) Les percepcions dels objectes són rellevants
b) Als objectes els assignem un significat intersubjectiu
c) La cultura és rellevant a l’hora de conèixer un objecte
d) Totes són certes

7. Perquè una teoria sigui adient, cal que
a) Sigui precisa i falsificable
b) Segueixi la lògica de la parsimònia
c) Sigui coherent amb la resta de disciplines
d) Totes són certes

8. Els nivells d’anàlisi serveixen per a
a) Entendre els paradigmes liberals i realistes
b) Analitzar qüestions de tipus ontològic
c) Estudiar els orígens de la guerra
d) Cap no és certa
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9. Els paradigmes són
a) Una weltanschaung
b) Una cosmovisió del món
c) Un mapa mental del teòric
d) Totes són certes

10. Una aproximació prescriptiva
a) Explica les relacions de causalitat entre els fenòmens
b) Ens descriu un fenomen o un conjunt de fets
c) Ens explica com hauria de ser el món que ens envolta
d) Totes són certes

11. Una aproximació descriptiva
a) Identifica els fets o els fenòmens que ocorren en la Ciència Política i en les Relacions
Internacionals
b) Intenta establir relacions de causalitat entre les variables
c) Explica el món des d’un punt de vista teleològic
d) Cap no és certa

12. Alguns dels següents temes no conformen l’agenda de la disciplina
a) La seguretat
b) La pobresa
c) El nacionalisme
d) Cap no és cert

13. Segons els teòrics, els sistemes bipolars són
a) Més estables que els multipolars
b) Menys estables que els multipolars
c) Igual d’estables que els multipolars
d) Cap no és certa

14. En l’estudi de la presa de decisió dels líders, cal analitzar
a) Els factors psicològics
b) Els factors emocionals
c) Els factors biològics
d) Totes són certes

15. Les teories les podem classificar en alguna de les següents categories
a) Teories crítiques
b) Teories heurístiques
c) Teories epistemològiques
d) Totes són certes
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Glossari
assumpció descriptiva f Enunciat teòric que ens detalla com és la realitat que ens envolta. Descriu els fenòmens que s’hi produeixen sense entrar a analitzar-ne les causes.
assumpció explicativa f Enunciat teòric que estableix les relacions de causalitat d’un
fenomen complex determinat de la realitat internacional.
assumpció prescriptiva f Enunciat que ens explica com haurien de ser les coses en funció
dels valors, dels principis o de la ideologia de qui escriu. Pretén explicar el món no com és,
sinó com hauria de ser. Es tracta d’un tipus d’assumpció comú en l’àmbit de les polítiques
públiques o en l’àmbit de la filosofia política.
epistemologia f Branca de la filosofia quemira de construir teories, de reflexionar sobre
coneixement, l’espisteme (ἐπιστήμη).Els filòsofs de la ciència discuteixen sobre els límits de
l’experiència per a arribar a un coneixement precís o a una veritat objectiva.
estat nació m Unitat bàsica en l’estudi de la disciplina de les Relacions Internacionals, fa
referència a un concepte polític que inclou un territori, una població, uns òrgans de govern i
un reconeixement internacional. La creació dels estats nació s’inicia amb la Pau de Westfàlia,
l’any 1648 i s’expandeix a partir de la Revolució Francesa (1789) i del procés de descolonització (segona meitat del segle XX).
explanandum m És un fenomen que requereix una explicació.
explanans m És la variable que explica un fenomen.
institució internacional f Es tracta d’un organisme de cooperació internacional entre
governs, més o menys institucionalitzada, que mira de regular una temàtica concreta (el
comerç, la seguretat, l’aviació...) i que pot ser d’abast regional (la Unió Europea) o d’abast
mundial (Nacions Unides).
investigació qualitativa f Tot i que també pot emprar un conjunt nombrós de dades,
la investigació qualitativa fa servir conceptes, paraules o idees que es miren d’interpretar a
posteriori. Generalment, parteix de raonaments inductius, és a dir, a partir de l’observació
empírica es duen a terme inferències per a descobrir mecanismes causals entre variables per
a analitzar sota quines condicions es produeixen aquestes variables. Entre la gran quantitat
de mètodes qualitatius, podem destacar les entrevistes, les etnografies, les reunions de grup
(focus groups), les anàlisis de fonts primàries o secundàries, o els mètodes d’interpretació hermenèutics.
investigació quantitativa f Una estratègia de recerca basada en la quantificació de tot
un seguit de dades que són empíricament observables, i en la posterior formulació de generalitzacions aplicables a un gran nombre de casos. Parteix principalment del mètode deductiu i mira d’establir relacions de causalitat. El mètode quantitatiu recull les dades per a analitzar-les posteriorment utilitzant fórmules matemàtiques o mètodes estadístics, com ara la
correlació, la inferència, la variància o la regressió.
metodologia f Representa l’anàlisi del conjunt de procediments (models teòrics, paradigmes, principis o mètodes) que emprarem en qualsevol recerca. En ciències socials podem emprar tant el mètode deductiu, és a dir, sobre la base d’unes assumpcions de partida
l’investigador estableix una hipòtesi que mira de demostrar; com l’inductiu, que representa
el pas contrari: sobre la base d’unes observacions, l’investigador infereix unes hipòtesis finals.
norma f A més de fer referència a un precepte jurídic que pot derivar d’un tractat internacional, en Relacions Internacionals diferenciem entre: regles, preceptes que obliguen jurídicament i que regulen un àmbit (el de la navegació); principis, conjunt d’estàndards molt
generals que regulen el comportament, sense que siguin necessàriament d’obligatori compliment, i valors, que representen estàndards de comportament, normes axiològiques sobre
el que és més adient o preferible en funció d’una determinada ètica o moralitat.
nivell d’anàlisi m És un terme analític emprat en la disciplina de les Relacions Internacionals. És una abstracció de la realitat internacional en la qual dividim un fenomen social
segons se situï en el pla individual, estatal o sistèmic.
objectivitat f Es refereix a una afirmació o proposició sobre la realitat que ens envolta, en
la qual l’observador –en aquest cas l’especialista– no té en compte la seua ideologia, els seus
pensaments, la seua cultura ni el seu recorregut vital.
ontologia f És una branca de la filosofia que s’encarrega d’analitzar les qüestions relatives
a l’ésser, a l’existència. S’interroga sobre si allò que analitzem són objectes o entitats que
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conformen una realitat externa als individus, o més aviat construccions que són en la ment
dels individus.
paradigma m Premissa fonamental que els especialistes adopten sobre el món que estan
analitzant, i que miren d’imposar ordre i coherència en un univers infinit de fets i de dades
que per si sols no tenen cap significat. Els paradigmes són les cosmovisions dels teòrics sobre
el món que els envolta i que responen preguntes de tipus ontològic, epistemològic o metodològic. En la disciplina de les Relacions Internacionals actualment hi ha tres paradigmes
principals: el realisme, el liberalisme i el constructivisme.
teoria f Qualsevol teoria científica és un instrument per a classificar, entendre, i predir
mitjançant esdeveniments observables. En l’àmbit de la disciplina de les Relacions Internacionals, les teories, emprant la visió de Popper, ens permeten descriure i explicar per què
tenen lloc els fenòmens i les decisions, i predir accions futures.
veritat f Veritat expressa una relació entre el llenguatge i el món, o un conjunt de convencions humanes sobre el que entenem que és veritat.
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