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Kenneth N. Waltz (1924-2013), morto em 12 de maio, foi um dos teóricos que mais contribuíram 
para o desenvolvimento das Relações Internacionais como disciplina acadêmica e ao esclareci
mento da realidade da política internacional. Pensador, professor e mentor extraordinário, Waltz 
foi presidente da Associação Americana de Ciência Política entre 1997-1998, e sua principal con
tribuição foi sua teoria de política internacional, conhecida como "neorrealismo" ou "realismo 
estrutural".1 Sua sabedoria era buscada também por estrangeiros responsáveis pela tomada 
de decisões em política internacional. No último ano de sua vida, publicou um ensaio sobre o Irã 
e as armas nucleares e, pouco antes de falecer, almoçou com Henry Kissinger e Leslie Gelb, 
ex-chefe do Conselho de Relações Exteriores. 

O trabalho teórico de Waltz teve origem em um dilema. Se o sistema internacional alcança 
estabilidade máxima quando os governantes se empenham em "equilibrar" o poder a fim de 
evitar a guerra, por que razão a Primeira Guerra Mundial teria ocorrido exatamente quando as 
potências estavam ativamente engajadas em alcançar esse equilíbrio, e a Segunda Guerra Mun
dial parece ter tido origem na ausência de tentativas dessa natureza? Ao abordar esse enigma, 
Waltz não tentou encontrar maneiras de medir, categorizar ou construir modelos sobre as manei
ras como os Estados se comportam, e sim identificar as restrições impostas sobre o comporta
mento dos Estados pelo próprio sistema internacional. Teóricos anteriores a Waltz usaram as 
contribuições de diversas áreas do conhecimento, da psicologia à sociologia e à teoria da evolu
ção, para explicar as causas da guerra. Segundo Waltz, essas explicações focadas na natureza 
(agressiva) do homem, ou nas características peculiares e especiais dos diferentes Estados (capi
talistas, digamos, ou revanchistas) são incapazes de fornecer uma explicação satisfatória para a 
ocorrência de guerras (ou para que a paz prevaleça) por não levarem em conta o próprio sistema 
como um fator causal. 

Parcimoniosa e elegante, a teoria de Waltz propõe que o sistema internacional é anárquico. Os 
Estados, portanto, têm, em última análise, que confiar na "autoajuda" para defender sua indepen
dência. Em condições de anarquia, o comportamento desses Estados será influenciado (mas não 
totalmente determinado) pela forma como o poder é distribuído no interior do sistema. A diferen
ça entre o neorrealismo e o realismo clássico, segundo Waltz, é que "os antigos realistas veem as 
causas como fluindo diretamente dos Estados em direção aos resultados produzidos por seu 
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comportamento. Os novos realistas veem que os Estados, por meio de suas interações, formam 
uma estrutura, sendo então fortemente afetados pela estrutura formada por essas interações" (83). 

O neorrealismo afirma que, na previsão de como os Estados irão se comportar, as peculiarida
des culturais e econômicas de cada um são menos importantes que sua posição no sistema inter
nacional (79). A teoria prevê que, por exemplo, se os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fossem as 
únicas superpotências de um sistema bipolar, como a União Soviética e os Estados Unidos foram 
durante a Guerra Fria, os dois países seriam mutuamente hostis, competitivos e paranoides, apesar 
de suas afinidades culturais e de seus estreitos vínculos históricos. Embora a França e a Alemanha 
tenham combatido entre si em duas guerras terríveis, na primeira metade do século XX, os dois 
países conseguiram cooperar após o término da Segunda Guerra, não devido a mudanças em seu 
"caráter nacional", mas sim pelo fato de a distribuição de poder no sistema internacional ter-se 
alterado, passando de um equilíbrio de poder multipolar para um sistema de bipolaridade. A teo
ria se aplica a todos os sistemas anárquicos, sejam as unidades, Estados, clãs, tribos ou gangues. 

Waltz usou essa teoria simples e poderosa para tirar conclusões provocativas sobre uma série 
de questões de política externa. Uma das conclusões enfatizadas por ele é que os acadêmicos e 
formuladores de políticas que, durante a Guerra Fria, lamentavam o fim da flexibilidade e da 
estabilidade do sistema de equilíbrio de poder vigente no século XIX estavam enganados. Na 
verdade, é mais fácil evitar grandes guerras em um sistema bipolar que em um sistema multipo
lar (315). A Guerra Fria, afinal de contas, permaneceu "fria" (63), e o que muitas vezes foi carac
terizado como um período de fortes tensões internacionais é hoje visto como a "longa paz". 

Os sistemas bipolares são mais estáveis, afirmava Waltz, porque o inimigo é conhecido, as l i 
nhas de conflito são claras, e ambos os lados estão mais preparados para fazer frente aos atos 
desestabilizadores de seu oponente. Em um equilíbrio multipolar, "quem corre perigo ameaçado 
por quem, muitas vezes é uma questão obscura" (101), e tomar medidas para ir em socorro de um 
aliado pode significar o fortalecimento de um futuro inimigo. Ambos os fatores enfraquecem os 
incentivos que levariam os Estados a reagir a acontecimentos causadores de desequilíbrio. Voltan
do ao dilema original, Waltz concluiu que a Segunda Guerra Mundial resultou de "desatenção", 
enquanto a Primeira Guerra ocorreu porque a flexibilidade era menor do que a exigida pelo mo
delo de equilíbrio de poder. Os Estados pertencentes a uma Aliança eram obrigados a acompa
nhar os parceiros mais aventureiros ou arriscar-se a perder sua posição na Aliança, o que, uma 
vez que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente eram altamente competitivas, significava uma 
grande perda. Em um mundo bipolar, contudo, "os aliados menores são menos importantes". Os 
Estados Unidos puderam praticamente ignorar os interesses de seus parceiros de aliança na ques
tão do Suez, em 1956, sem afetar em muito a força da aliança (60-61). 

No realismo estrutural, o equilíbrio acontece quer os Estados persigam ativamente esse obje
tivo ou não. Os sistemas bipolares e multipolares são vulneráveis a tipos diferentes de erros. 
Os sistemas multipolares podem fracassar por falta de atenção, enquanto os sistemas bipolares 
tendem a produzir reações exageradas, uma vez que as superpotências veem todas as regiões do 
mundo como contestadas (61). Um sistema unipolar é uma anomalia teórica, e a teoria sugere que 
sua permanência seria impossível. Então, por que razão um sistema desse tipo vem se mantendo 
há mais de duas décadas? A razão é que poucos Estados emergiram da Guerra Fria com capaci
dade sequer comparável à dos Estados Unidos. Em inícios da década de 1990, Waltz especulou 
que talvez o Japão logo viesse a desempenhar esse papel, e hoje a China é a candidata mais pro
vável. Mas, segundo Waltz, alcançarmos um equilíbrio é apenas uma questão de tempo. A fraque
za de um sistema unipolar é o excesso de extensão. A Guerra do Vietnã foi um exemplo de reação 
exagerada por parte dos Estados Unidos (328), enquanto o Iraque e o Afeganistão ilustram o 
excesso de extensão. Waltz criticou essas três guerras. 

Waltz não afirma que o sistema internacional determine o comportamento dos Estados, mas 
apenas que esse sistema "forma e influencia" esse comportamento (86). Waltz foi censurado por 
sua parcimônia por alguns críticos, que objetavam que sua teoria deixava de fora muitos fatores. 
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Segundo eles, é claro que mudanças demográficas, tecnológicas e de regime fazem diferença no 
nível estrutural. E quanto à "interdependência"? E a "paz democrática"? Waltz, entretanto, não 
concordava, afirmando que seus críticos não distinguiam corretamente entre fatores sistêmicos e 
fatores que operam no nível das unidades, ou seja, dos Estados. Estes últimos pertencem à esfera 
interna, e não à política internacional. Ele também não acreditava que a existência das Nações 
Unidas e de outras instituições internacionais representasse uma mudança sistêmica: essas insti
tuições mais refletem do que determinam as relações de poder internacionais. Quanto à "redes
coberta" de Michael Doyle de que haveria indícios da existência de uma "paz democrática", Waltz 
aceita que as democracias, de modo geral, não guerreiam entre si, embora lutem "muitas guerras 
contra Estados não democráticos" (349). 

Uma mudança ocorrida no nível das unidades que acabou por pesar no nível estrutural foi o 
advento das armas nucleares. Waltz era de opinião que a soma da anarquia com as armas nuclea
res explica por que não houve conflitos armados entre as grandes potências desde meados do 
século XX. As armas nucleares são únicas em sua capacidade de evitar conflitos, embora sejam 
praticamente inúteis em termos de coerção. Na verdade, o campo de batalha se deslocou e "as 
guerras se tornaram, cada vez mais, privilégio dos Estados fracos e pobres" (291). 

Waltz aliava seu reconhecimento da capacidade de dissuasão das armas nucleares à sua pers
pectiva estrutural, assumindo uma postura original e controvertida a respeito da proliferação das 
armas nucleares. A sabedoria convencional diz que a proliferação nuclear é altamente perigosa e 
desestabilizadora, e que devemos evitá-la a todo custo. Waltz, entretanto, afirmava o contrário. 
Em um ensaio escrito para uma conferência patrocinada conjuntamente pela CIA e pelo Departa
mento de Defesa e publicado em 1981 como um Adelphi Paper, Waltz traçou uma distinção entre 
defesa, que exige capacidade bélica, e dissuasão baseada em armas nucleares, que exige capaci
dade de retaliação e a determinação de fazer uso dela. Até mesmo pequenos Estados podem 
adquirir capacidade de retaliação (em parte porque as armas nucleares são móveis e, portanto, 
difíceis de eliminar), e os pequenos Estados, tanto quanto os grandes, contam com essa determi
nação, porque "a determinação dos atacados, lutando para preservar seu território, pode, de 
modo geral, ser vista como mais forte do que a determinação do atacante" (261). As guerras ocor
rem porque aqueles que as iniciaram calcularam mal seu custo. As diferenças entre as armas 
convencionais e as nucleares são "fundamentais" porque até mesmo uma dissuasão mínima é 
suficiente para aumentar drasticamente o custo de uma guerra, desincentivando assim "guerras 
preemptivas e preventivas" e reduzindo a "credibilidade" de ameaças coercivas (260-261). Em uma 
guerra nuclear, a incerteza favorece a dissuasão: "um atacante é dissuadido mesmo que acredite 
apenas que o atacado possa vir a retaliar" (269). 

Waltz, em grande parte, desconsiderava os argumentos daqueles que temiam a irracionalidade 
dos governantes dos Estados párias com base no fato de que, além da lógica óbvia de que a reta
liação nuclear seria devastadora para um atacante, teríamos observações suficientes para afirmar 
que a aquisição de armas nucleares torna os governantes mais cautelosos. Até mesmo os Estados 
párias podem ser contidos pela possibilidade de uma reação nuclear por parte da comunidade 
internacional. É pouco provável que Estados fracos possuidores de armas nucleares sejam capazes 
de usá-las de forma coerciva, o que nem mesmo os Estados fortes conseguiram (296). Em um ensaio 
recentemente publicado na Foreign Affairs, Waltz aplicou seu argumento de que a proliferação 
nuclear pode ser um fator estabilizador para o Irã, afirmando que um Irã nuclear teria menores 
probabilidades de agir de forma agressiva, e não o contrário. A posse de defesas reais contra ata
ques a seu território tornaria mais difícil para os governantes iranianos alegarem que o país se 
encontra em estado de sítio, o que poderia também ter um efeito salutar sobre a política interna. 

Segundo Waltz, o neorrealismo representa uma visão diferente sobre o poder. O "novo" realis
mo contradiz frontalmente a "velha" suposição realista de que os Estados devem agir no sentido 
de maximizar seu poder no sistema internacional. A teoria estrutural parte do pressuposto de que 
o principal objetivo dos Estados é a segurança, e que poder demais, tanto quanto poder de menos, 
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pode tornar um Estado menos seguro (87). Aplicando essa ideia à trajetória da política externa 
norte-americana das últimas décadas, Waltz criticou a Guerra do Vietnã como sendo uma guerra 
optativa por um território que era de interesse apenas marginal para os Estados Unidos e para o 
equilíbrio global. Nos debates sobre o Vietnã, Waltz discerniu uma tendência que se tornou mais 
acerba no mundo unipolar do pós Guerra Fria: uma justificativa temerária de tom "wilsoniano" 
a favor da intervenção militar. Em um ensaio de 1967, Waltz comentou sobre a racionalização 
usada pelo Senador Edward W. Brooke para justificar a Guerra do Vietnã: "melhor para o Vietnã 
do Sul e mais honroso e decente para nós". "Sejamos francos", escreveu Waltz. "Quem pode ter 
certeza de que Ho Chi Minh e seus partidários sejam os piores entre os possíveis futuros gover
nantes do Vietnã? E quando digo 'certeza', quero dizer segurança suficiente para justificar a ma
tança de algumas centenas de milhares de pessoas" (303-304). 

Em nosso atual sistema unipolar, os Estados Unidos veem-se livres da disciplina imposta pela 
rivalidade entre superpotências, e a justificativa moral para as guerras vem se tornando cada vez 
mais importante como razão pública para o envio de tropas. É previsível que a potência dominan
te esconda seus verdadeiros motivos até de si própria, usando um vocabulário que escamoteia seu 
uso do poder. Por exemplo, sugeriu Waltz, o conceito de interdependência "é usado para obscurecer 
as desigualdades de capacidade nacional". Da mesma forma, as afirmativas de que o poderio dos 
Estados Unidos vem sofrendo um acentuado declínio são desonestas e servem para justificar as 
tentativas de exercer controle de maneiras não apenas custosas, mas também desnecessárias. 
O terrorismo é uma ameaça, mas não uma ameaça existencial. Mas, "ao proclamar uma 'guerra 
ao terror', (George W.) Bush elevou os terroristas à dignidade de soldados e, de modo quase ne
gligente, atribuiu aos soldados americanos a impossível tarefa de combater um 'ismo"'(246). 
A teoria nos diz que uma potência unipolar é vulnerável inclusive porque passa a ver seus valores 
como universalizáveis, o que contribui para que os demais Estados (e outros atores não estatais) 
passem a se opor a esses valores. 

Em um ensaio publicado em 1991, Waltz cita François Fenelon, um teólogo do século XVII, 
"que foi o primeiro a entender o equilíbrio de poder como um fenômeno geral", e que advertiu que 
"não se pode esperar que um país que disponha de mais poder que os demais se porte com decên
cia e moderação por muito tempo" (347). Na opinião de Waltz, os Estados Unidos, com toda a 
certeza, atingiram esse ponto: "Após gerenciarem por tanto tempo uma parte tão vasta dos negó
cios do mundo, os Estados Unidos desenvolveram um furor por governar, e nossa posição no 
mundo nos permite esse luxo" (347). E, concluindo, "em política internacional, o desequilíbrio de 
poder representa um perigo, mesmo que seja o poder americano que esteja desequilibrado" (349). 

Uma nota pessoal 

Fui aluna de Kenneth Waltz como estudante de graduação no Swarthmore College. Seus se
minários, programados para irem das 3 às 6 da tarde, eram tão interessantes que, muitas vezes, 
não conseguíamos chegar a tempo ao refeitório, antes que as portas fechassem às 7 horas. Sinto 
profunda gratidão por seu incentivo, em uma época em que poucas mulheres ingressavam na 
ciência política. Lembro-me em especial de ele ter gostado de um trabalho que escrevi para seu 
curso introdutório que, indo em sentido contrário à sabedoria convencional, comparava favora
velmente Hobbes a Locke. Muitos anos mais tarde, comecei a escrever sobre Hobbes a partir de 
um ponto de vista feminista, considerando-o perspicaz e relevante e defendendo-o contra seus 
críticos, feministas ou não. No decorrer de todos esses anos, tive frequentes conversas imaginárias 
com Waltz, nas quais eu perguntava por que ele havia escolhido a caça ao veado de Rousseau, 
de preferência à definição de desconfiança proposta por Hobbes, para ilustrar a lógica do realismo 
estrutural. No relato de Rousseau, cinco caçadores, no (anárquico) estado natural, decidem coo
perar na caça de um veado, que os alimentaria a todos, mas um deles deserta e caça uma lebre 
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para si próprio, deixando os outros passarem fome.2 Waltz usou a caça ao veado para ilustrar por 
que os Estados em condição de anarquia não conseguem cooperar de forma confiável, mas a mim 
parece que a historieta de Rousseau prejudica a pureza do conceito de Waltz. Se o caçador tivesse 
ajudado na caça ao veado, ele teria lucrado mais, de modo que o jogo não é de soma zero, e sim 
de soma positiva, e a sobrevivência não está em questão. O caçador agiu de má-fé. 

O conceito de desconfiança de Hobbes, ao contrário (uma das três causas da guerra citadas 
por ele em Leviatã, juntamente com a escassez e a glória), oferece um modo mais direto de demons
trar a afirmativa de Waltz de que a guerra é um produto da anarquia, e não da natureza humana 
(má ou egoísta). Hobbes afirma que, mesmo quando os indivíduos são isentos de culpa moral, o 
fato de viverem em condições de anarquia significa que eles têm de estar preparados para se 
defender. Como ele diz em De Cive, "(...) embora os maus fossem menos numerosos que os justos, 
o fato de não conseguirmos distingui-los cria a necessidade de suspeitar, ficar vigilante, prever, 
subjugar e se autodefender, que sempre afeta até mesmo os mais honestos e justos". Não é a na
tureza humana (que, de qualquer forma, Hobbes descreve de forma mais matizada do que se 
costuma atribuir a ele) que causa a guerra, e sim, como descrito por François Tricaud, "as condi
ções penosas às quais o homem, pela própria natureza, se vê exposto".3 

Percebi que vejo um Hobbes "pouco convencional" porque olho através de lentes waltzianas. 
Refletindo sobre a questão, vejo que Hobbes e Waltz compartilham de convicções importantes. 
Ambos defendem a teoria dedutiva e questionam as reivindicações hegemônicas da ciência expe
rimental. Ambos são céticos quanto à "sabedoria convencional" (Aristóteles e o tomismo, para 
Hobbes, e Morgenthau e Kissinger, para Waltz). Nenhum dos dois vê como uma explicação con
vincente para a política a ideia de que os humanos possuem um animus domini. Ambos são "meta-
teóricos", embora possuam extraordinários poderes de observação pertinente. Ambos davam valor 
a uma prosa clara. Desejaria que o professor Waltz e eu pudéssemos ter tido a conversa sobre a 
caça ao veado, e tenho certeza que eu teria entendido por que razão ele escolheu Rousseau. 

Tradução de Patrícia Zimbres 
Junho de 2013 

Notas 

1. Os dois principais livros de Waltz são Man, the State, and War: A Theoretical Analysis (Nova York: Columbia Uni

versity Press, 1954) e Theory of International Relations (Redding, MA: Addison-Wesley, 1967; republicado em 2010 

pela Waveland Press). Na preparação deste ensaio, consultei uma coleção de ensaios de Waltz, Realism and Interna

tional Politics (Nova York: Routledge, 2008); os números de página, salvo se indicados de outra forma, são os cons

tantes nessa coleção. Os leitores talvez se interessem por ler também Foreign Policy and Democratic Politics (Boston: 

Little Brown, 1967). Uma edição comemorativa de sua obra Perspectives on Structural Realism (Palgrave, 2003), 

editada por Andrew K. Hanami inclui capítulos de autoria de Barry Posen, Robert Gallucci, Shibley Telhami e Stephen 

Van Evera, entre outros, e um prefácio de Stephen Walt. 

2. Man the State and War, 167ff. 

3. Citado em François Tricaud, "Hobbes's Conception of the State of Nature", in: G.A.J. Rogers e Alan Ryan, eds. 

Perspectives on Thomas Hobbes (Oxford: Oxford University Press, 1989) p.120 e p.122. 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 153-157, jul./ ago./ set. 2013.




