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Segundo Hans Morgenthau, os conceitos de guerra e 
 de paz são ideias «básicas para a discussão da política 

mundial nas décadas finais do século xx, quando uma acu‑
mulação sem precedentes de poder destruidor confere ao 
problema da paz uma urgência que ele jamais tivera»1. 
A preocupação de Morgenthau com a questão da paz advém 
do progresso tecnológico. Por um lado, não é acidental, refere 
Morgenthau, que o surgimento do totalitarismo coincida com 
o desenvolvimento de tecnologias modernas nos campos da 
comunicação, dos transportes e da condução da guerra. Para 
o autor, estas tecnologias proporcionam aos governos con‑
temporâneos ferramentas com as quais passa a ser relativa‑
mente fácil penetrar a esfera que a tradição sempre reservou 
para o indivíduo e a sua liberdade. Com efeito, nota Morgen‑
thau, antes do advento da era tecnológica, nenhum governo 
se poderia ter tornado totalitário devido à limitação dos recur‑
sos tecnológicos até então existentes2; Hannah Arendt, por 
seu turno, coloca a propaganda no centro do movimento 
totalitário: «as massas têm de ser conquistadas por meio da 
propaganda.» Contudo, devido ao facto de, 

«[s]ob um governo constitucional e havendo liberdade 

de opinião, os movimentos totalitários que lutam pelo 

poder pode[re]m usar o terror somente até certo ponto 

e, como qualquer outro partido, necessita[re]m granjear 

aderentes e parecer plausíveis aos olhos de um público 

que ainda não está rigorosamente isolado de todas as 

outras fontes de informação», 
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torna‑se necessário, tal como Morgenthau observa, que haja meios tecnológicos para 
se disseminar uma propaganda eficaz e, acima de tudo, abrangente. Com efeito, 

«[q]uando o totalitarismo detém o controle absoluto, substitui a propaganda pela dou‑

trinação e emprega a violência não mais para assustar o povo (o que só é feito nos está‑

gios iniciais, quando ainda existe a oposição política), mas para dar realidade às suas 

doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias». 

No entanto, o caminho para o controlo absoluto passa, em primeira instância, pela 
propaganda: «Por existirem num mundo que não é totalitário, os movimentos totali‑
tários são forçados a recorrer ao que comummente chamamos propaganda.» O requi‑
sito da abrangência encontra‑se na circunstância de que a 

«propaganda é sempre dirigida a um público de fora – sejam as camadas não totalitárias 

da população do próprio país, sejam os países não totalitários do exterior. Essa área 

externa à qual a propaganda totalitária dirige o seu apelo pode variar grandemente; mesmo 

depois da tomada do poder, a propaganda totalitária pode ainda dirigir‑se àqueles seg‑

mentos da própria população cuja coordenação não foi seguida de doutrinação suficiente»3. 

Ora, tal só é possível, como defende Morgenthau, a partir do surgimento de meios 
tecnológicos que permitam disseminar a propaganda de uma forma tão abrangente 
como a que Arendt sugere ser necessária para que os movimentos totalitários obtenham 
sucesso. Por este motivo, poder‑se‑ia afirmar, tal como Morgenthau o faz, que a liber‑
dade do indivíduo, antes do advento da era tecnológica, se encontrava protegida pela 
incapacidade do governo em destruí‑la completamente4. 
Por outro lado, o desenvolvimento de armas de destruição maciça, com especial inci‑
dência no tocante às armas nucleares, provocou uma mudança radical no âmbito da 
política externa dos estados, visto que, devido ao aparecimento de armas nucleares, os 
humanos passaram a ter, pela primeira vez na história, os meios técnicos para provocar 
a extinção total da humanidade5. Apesar de, num curto período da sua carreira, Mor‑
genthau ter defendido a hipótese de se usar meios nucleares limitados6, a subsequente 
mudança de ideias, por parte do autor, provocada em grande medida pela constatação 
de que o recurso a meios nucleares não é, simplesmente, limitável7, implica o reconhe‑
cimento da sua parte de que o recurso à guerra enquanto meio para se fazer política8 
deixou, com o advento das armas nucleares, não só de ser uma solução legítima, tanto 
de um ponto de vista moral como jurídico9, mas principalmente de ser uma opção 
exequível em termos sociais e económicos em virtude dos custos altíssimos inerentes 
a uma guerra com estas características10, onde se incluem os elevados custos humanos 
provocados pelo uso de armas de destruição maciça11. Com efeito, qualquer guerra 
travada nestes moldes mais não seria do que uma vitória pírrica12. Por este motivo, 
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Morgenthau não hesitou em afirmar, em 1954, que, à época, todas as nações detinham 
um interesse comum que transcendia quase todos os outros, a saber, o de evitar uma 
guerra geral13. 
Não obstante os custos elevados das duas guerras mundiais, que, em certos momentos, 
chegaram a ser encaradas como guerras totais14, os mesmos não são comparáveis aos 
de uma guerra nuclear. Como o demonstra a Guerra Fria, a ameaça nuclear terá por‑
ventura funcionado como um deterrente mais eficaz contra o despoletar de uma guerra 
geral15 do que o exemplo fornecido pelas duas guerras mundiais, cujos custos, longe, 
apesar de tudo, de poderem vir a causar a extinção da humanidade, não seriam enca‑
rados como proibitivos, o que teria como consequência a manutenção do instituto da 
guerra como um meio idóneo de se fazer política. A favor desta posição encontra‑se 
uma observação de Bertrand Russell, segundo a qual é necessário, no respeitante a 
qualquer guerra, considerar não a sua justificação formal, obtenível através do exame 
a acordos alcançados no passado, mas sim a sua justificação real, que só pode ser 
encontrada no bem que a guerra em questão trará à humanidade16. Isto implica que, 
por não resultar em quaisquer benefícios humanitários, o conflito armado com recurso 
a armas nucleares é, em qualquer circunstância, inadmissível. Dir‑se‑á, no entanto, 
que semelhante advertência não tem a capacidade de eliminar a guerra enquanto ins‑
tituição política; a mesma deve ser mantida e passível de utilização sempre que, como 
refere Russell, a sua realização possa, no cômputo global, ser benéfica para a humani‑
dade. No entanto, para que tal aconteça, os pressupostos avançados pela doutrina da 
guerra justa devem encontrar‑se preenchidos, ou seja, devem respeitar‑se os princípios 
da causa justa, da proporcionalidade, do 
último recurso e da imunidade dos não 
combatentes17. 
Contudo, o advento de armas nucleares 
não permite a utilização da guerra enquanto 
meio para a prossecução de um determi‑
nado objetivo porque as mesmas não 
podem ser empregues, dado que inclusive 
os estados possuidores de armas nucleares 
se deparam com a perspetiva de serem completamente aniquilados por outros estados 
tecnologicamente equiparáveis; este cenário de destruição mútua retira quaisquer bene‑
fícios que poderiam ser obtidos através do uso da guerra enquanto instituição política18, 
e, por isso, a sua manutenção dependeria do bom senso dos próprios beligerantes, que 
teriam que autoexcluir a sua capacidade nuclear abstendo‑se efetivamente de a usar. 
Por estes motivos, e tal como veremos na parte final deste estudo, o realismo disputa 
a aplicabilidade do raciocínio de Russell ao mundo tal como o conhecemos atualmente, 
visto que a mera existência de armas nucleares será suficiente para impedir a produção, 
por parte da guerra, de quaisquer benefícios.  

O REALISMO DISPUTA A APLICABILIDADE  

DO RACIOCÍNIO DE RUSSELL AO MUNDO TAL  

COMO O CONHECEMOS ATUALMENTE,

VISTO QUE A MERA EXISTÊNCIA DE ARMAS 

NUCLEARES SERÁ SUFICIENTE PARA IMPEDIR  

A PRODUÇÃO, POR PARTE DA GUERRA,  

DE QUAISQUER BENEFÍCIOS.
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Ora, o tempo encarregou‑se de demonstrar que, em guerras localizadas, seja pelo 
número reduzido de participantes ou pela circunscrição geográfica das mesmas, con‑
tinua a ser possível utilizar a guerra como forma de se fazer política sem se despoletar 
qualquer cenário apocalíptico de destruição mútua19; sem embargo, os receios de 
Morgenthau são plenamente fundados e permanecem atuais, visto que existem sérias 
dúvidas de que o bom senso evidenciado, desde Hiroxima até ao momento presente, 
pelas potências nucleares ao se coibirem de utilizar essa mesma capacidade nuclear no 
âmbito dos conflitos armados em que se têm envolvido20, se manteria caso surgisse, 
ao invés de conflitos localizados, um conflito geral. Como observa Gerald Segal, não 
obstante não ser necessário encarar a proliferação de armas nucleares como causa de 
pânico, a mesma será causa de preocupação devido em grande medida ao perigo de 
uma guerra catalítica, isto é, de uma guerra resultante da circunstância de estados 
relativamente pequenos, mas possuidores de armas nucleares, poderem vir a arrastar 
para o conflito potências maiores, detentoras de armas mais poderosas21. Devido essen‑
cialmente a este fator perene de irracionalidade, que mantém o perigo de uma guerra 
geral com recurso a armas de destruição maciça como uma espada de Dâmocles sobre 
a humanidade22, urge pensar a problemática da paz, cuja premência não diminuiu desde 
que Morgenthau efetuou a observação citada no início deste estudo.
A solução avançada pelo próprio Morgenthau com o intuito de resolver este problema 
situa‑se na tradição kantiana de feição cosmopolita23. Poderá à primeira vista parecer 
que a solução em questão se demarca da proposta de Immanuel Kant para se alcançar 
a paz perpétua. Como é sabido, Kant, ao observar que os «povos, enquanto Estados, 
podem considerar‑se como homens singulares que, no seu estado de natureza (isto é, 
na independência de leis externas), se prejudicam uns aos outros já pela sua simples 
coexistência», sugere que cada um destes estados, «em vista da sua segurança, pode e 
deve exigir do outro que entre com ele numa constituição semelhante à constituição 
civil, na qual se possa garantir a cada um o seu direito». Esta constituição 

«seria uma federação de povos que, no entanto, não deveria ser um Estado de povos […] 

porque todo o Estado implica a relação de um superior (legislador) com um inferior (o que 

obedece, a saber, o povo) e muitos povos num Estado viriam a constituir um só povo,  

o que contradiz o pressuposto (temos de considerar aqui o direito dos povos nas suas relações 

recíprocas enquanto formam Estados diferentes, que não se devem fundir num só)»24. 

O corolário desta federação seria o alcance da paz perpétua à escala global. Com efeito, 
na ausência de uma federação de estados, «o modo como [estes] perseguem o seu direito 
nunca pode ser, como num tribunal externo, o processo, mas apenas a guerra»; contudo, 

«o direito não se pode decidir por meio dela nem pelo seu resultado favorável, a vitória,  

e dado que pelo tratado de paz se põe fim a uma guerra determinada, mas não ao estado de 



As	curiosas	implicações	do	realismo	de	Morgenthau	para	a	doutrina	da	guerra	justa			Pedro Tiago Ferreira 087

guerra (possibilidade de encontrar um novo pretexto para a guerra, a qual também não se 

pode declarar como justa, porque em tal situação cada um é juiz dos seus próprios assuntos)», 

torna‑se necessário estabelecer 

«uma federação de tipo especial, a que se pode dar o nome de federação da paz (foedus paci-

ficum), que se distinguiria do pacto de paz (pactum pacis), uma vez que este tentaria acabar 

com uma guerra, ao passo que aquele procuraria pôr fim a todas as guerras e para sempre»25.

Kant defende, por conseguinte, a instituição de uma federação26 de estados que per‑
maneceriam distintos uns dos outros e soberanos. Morgenthau, por seu turno, propõe 
a criação de um Estado Mundial para o qual os estados atualmente existentes transfe‑
ririam as suas soberanias individuais, e que, em resultado dessa mesma transferência, 
passaria a ser tão soberano sobre os estados em questão como estes o são no âmbito 
dos seus próprios territórios27. Ora, uma análise mais detida sobre estas ideias de Kant 
e de Morgenthau revela que, não obstante a diferença terminológica empregue por estes 
autores, os efeitos produzidos pela hipotética implementação de cada uma das referidas 
ideias seriam em tudo semelhantes. As duas propostas vão no sentido de se criar con‑
dições para que os diferendos entre as unidades políticas contemporaneamente desig‑
nadas por «estados» passem a ser resolvidos exclusivamente através do direito, 
postergando‑se a força e eliminando‑se a guerra enquanto instituto político‑jurídico. 
Isto não significa, naturalmente, que seria totalmente indiferente adotar a proposta de 
Kant ou a de Morgenthau, dado que existem diferenças procedimentais importantes 
entre ambas, nomeadamente ao nível do controlo político efetuado sobre os governan‑
tes por parte dos cidadãos; dito de outro modo, não é uma questão absolutamente 
indiferente viver sob a soberania de um único Estado, com jurisdição à escala mundial, 
ou sob a soberania de um Estado que faz parte, juntamente com os demais estados da 
comunidade internacional, de uma confederação. No entanto, o principal objetivo que 
ambos os autores têm em mente, a saber, o de alcançar uma paz duradoura, e não 
meramente contingencial, seria atingível, em tese, independentemente da configuração 
institucional adotada. Precisamente por este motivo pode afirmar‑se que a proposta de 
Morgenthau, de feição cosmopolita, é neokantiana, não obstante o autor se ter cons‑
tantemente insurgido, ao longo da sua obra, contra o neokantismo28.
Morgenthau, contudo, encontra‑se ciente de que a proposta por si avançada é, tendo 
em atenção as condições reais existentes à época, irrealizável. Com efeito, a possibili‑
dade de criação de um Estado Mundial depende, na ótica de Morgenthau, de uma 
resposta afirmativa a cada uma das seguintes questões: 

«Estarão os povos do mundo realmente desejosos de aceitar um governo mundial, ou 

pelo menos não tão hostis à idéia, a ponto de erguerem um obstáculo intransponível ao 
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seu estabelecimento? Estariam eles dispostos e capacitados a fazer o que for necessário 

para manter de pé tal governo mundial? Estariam eles dispostos e capacitados a fazer, 

ou deixar de fazer, o que um governo mundial deles requer, para poder cumprir os seus 

objetivos?»29

Ora, tal como Morgenthau corretamente nota, as «respostas [às três questões] só podem 
ser negativas»30, observação que se mantém atual. Na medida em que não há uma 
sociedade à escala global capaz de alicerçar um Estado Mundial31, dado que «[o] que 
existe na realidade é uma sociedade internacional de nações soberanas», e não «uma 
sociedade supranacional que compreenda todos os membros individuais de todas as 
nações e que, portanto, seja idêntica à humanidade politicamente organizada»32, não 
seria possível tentar sequer a criação de um Estado Mundial sem se correr o risco, para 
utilizar uma expressão de Kenneth Waltz, de se endereçar «um convite para a prepara‑
ção da guerra civil mundial». O argumento de Waltz é o seguinte: 

«Se os riscos de guerra são insuportavelmente altos, poderão ser reduzidos se se orga‑

nizar a administração dos assuntos das nações? No mínimo, administrar requer que se 

controle as forças militares que estão à disposição dos estados. Dentro das nações, as 

organizações têm de se esforçar por sobreviver. Como organizações, as nações, ao tra‑

balharem para sobreviverem, algumas vezes, têm de usar a força contra elementos e áreas 

dissidentes. Como sistemas hierárquicos, os governos, nacional ou globalmente, são 

perturbados pela dissidência de partes importantes. Numa sociedade de estados com 

pouca coerência, as tentativas de um governo mundial seriam fundadas na incapacidade 

de uma autoridade central emergente, de mobilizar os recursos necessários para criar e 

manter a união do sistema regulando e administrando as suas partes. A perspetiva de 

um governo mundial seria um convite para a preparação da guerra civil mundial»33. 

A partir dos argumentos de Morgenthau e de Waltz retira‑se, portanto, a conclusão de 
que quaisquer tentativas em forçar a criação de um Estado Mundial seriam não só 
infrutíferas, mas também nocivas; com efeito, sem uma sociedade mundial que sirva 
de base a semelhante Estado, o mesmo estaria condenado ao insucesso, dando inclusive 
azo a situações de conflito armado que, de outra forma, não surgiriam, algo que con‑
substanciaria a perfeita antítese daquilo que Morgenthau tem em mente atingir através 
da sua proposta. 
Não obstante a inexiquibilidade política da sugestão de Morgenthau, a mesma tem o 
mérito filosófico de demonstrar, quando conjugada com a doutrina da guerra justa, 
que será moralmente ilegítimo recorrer à guerra em quaisquer circunstâncias. Tal como 
resulta dos argumentos de Morgenthau, a necessidade de criação de um Estado Mun‑
dial advém apenas e só da imperatividade de se impedir facticamente (com o auxílio 
de instrumentos jurídicos coercivos) que os estados recorram à guerra como instrumento 
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político em virtude de os meios disponibilizados pela tecnologia serem condutíveis à 
aniquilação da humanidade. Isto significa que, enquanto as armas nucleares se encon‑
trarem disponíveis para utilização, não havendo, com efeito, quaisquer indicações de 
que as mesmas possam vir a ser integralmente destruídas no futuro, não será moral‑
mente legítimo entrar em guerra com outro sujeito de direito internacional mesmo que 
quem o considere fazer tenha uma causa justa (e.g., atue em legítima defesa) ou o faça 
como último recurso. De facto, se Morgenthau tiver razão, e o Estado Mundial for o 
único meio idóneo para se resolver pacificamente, através do direito, aquilo que o 
próprio autor famosamente designa por «tensões»34, evitando‑se assim cenários de 
conflito armado que poderão, sem grande dificuldade, envolver armas nucleares, então 
da sua posição resulta lógica e necessariamente que a resolução de tensões por meios 
não pacíficos poderá com relativa facilidade conduzir à infração de dois dos princípios 
nucleares da guerra justa, a saber, o da proporcionalidade e o da imunidade dos não 
combatentes. Por este motivo, será sempre ilegítimo recorrer à guerra mesmo em 
situações em que existe uma causa justa, como, por exemplo, a legítima defesa, e em 
que tal é feito como último recurso, devido à destrutividade dos meios que serão empre‑
gues para, no limite, evitar a captura ou destruição do Estado em questão. Dito de outro 
modo, seria preferível perder uma guerra a defender o Estado à beira de uma derrota 
com recurso a armas nucleares devido ao potencial destrutivo das mesmas, que con‑
substanciaria em qualquer circunstância um uso desproporcional de força e um des‑
respeito pela imunidade dos cidadãos não combatentes do Estado inimigo, bem como 
das demais pessoas aí residentes.
Para terminar, gostaríamos de notar que esta conclusão não deixa de ser curiosa na 
medida em que oferece uma perspetiva que acarreta uma inversão total da forma como 
o realismo clássico, que tem o seu grande expoente em Morgenthau, é tradicionalmente 
encarado pelos seus críticos. Sem prejuízo das várias nuances introduzidas por autores 
distintos, o realismo clássico é normalmente visto como sendo amoral ou imoral por‑
que, entre outras coisas, permite a utiliza‑
ção da guerra como instrumento para se 
fazer política, isto é, admite que os estados 
possam recorrer a meios não pacíficos para 
alcançarem os seus desideratos35. Indepen‑
dentemente do mérito destas posições, que 
não pode aqui ser discutido36, não deixa, com efeito, de ser intrigante que uma posição 
filosófica frequentemente apelidada de amoral ou imoral desemboque na conclusão de 
que a violência é simplesmente inadmissível enquanto meio de resolução de conflitos 
internacionais; de facto, a doutrina da guerra justa, que tem como pretensão 
movimentar‑se dentro de padrões de moralidade tidos por universais, conduz a uma 
solução diversa, dado que se alicerça na busca de motivos que justificam o recurso à 
guerra enquanto instrumento jurídico‑político37. O realismo vai mais além ao concluir 

O REALISMO VAI MAIS ALÉM AO CONCLUIR  

QUE A GUERRA NÃO É SIMPLESMENTE ACEITÁVEL 

DEVIDO AO POTENCIAL DESTRUTIVO  

DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO.
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que a guerra não é simplesmente aceitável devido ao potencial destrutivo dos meios à 
disposição. Os cultores da doutrina da guerra justa concordarão, seguramente, com os 
realistas que, na senda de Morgenthau, defendem a inadmissibilidade, em qualquer 
circunstância, do uso de armas nucleares, em virtude de estas infringirem os princípios 
da proporcionalidade e da imunidade dos não combatentes; no entanto, não rejeitam 
a admissibilidade da guerra, afastando apenas o uso de certos meios. Cremos que esta 
circunstância revela o que verdadeiramente separa o realismo das demais doutrinas 
filosóficas que assentam quase exclusivamente na ética: as últimas são idealistas, isto 
é, confiam ingenuamente que se pode manter a guerra enquanto instituição política e 
jurídica porque, implicitamente, creem que meios altamente destrutivos como as armas 
nucleares não seriam utilizados por líderes políticos em quaisquer circunstâncias. 
O realismo, por outro lado, não se afasta da ética, tal como esperamos ter demonstrado 
ao longo deste artigo; o realismo vai, isso sim, para além da ética, tem em atenção 
outros fatores, alguns contingenciais, outros permanentes, o que conduz os realistas 
a duvidarem quanto à capacidade de os líderes políticos se manterem racionais no auge 
de um conflito armado, coibindo‑se de usar armas nucleares em cenários em que tal 
utilização se afigure como a única alternativa idónea para evitar a captura ou destruição 
do seu Estado. O ceticismo próprio do realismo conduz a uma situação de desconfiança 
que leva os realistas a argumentarem que será, a longo prazo, mais benéfico para a 
humanidade simplesmente desenvolver mecanismos jurídico‑institucionais que pre‑
cluam a guerra em virtude de não haver quaisquer garantias de que cenários apocalíp‑
ticos de destruição mútua e total serão evitáveis enquanto subsistirem armas nucleares 
nos arsenais dos beligerantes. 
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