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�Alemão de Colónia, formado e doutorado em direito, com uma tese orientada 

por Hans Kelsen. Estuda relações internacionais em Genebra e exila-se nos 

Estados Unidos, com a ascensão de Hitler ao poder. 

�Professor em Nova York, passa para o serviço do departamento de Estado 

durante a Segunda Guerra Mundial. 

�Advoga o que qualifica como internacionalismo moderado, contra os 

chamados internacionalistas radicais, defensores de um governo mundial. Diz 

situar-se a meio caminho entre o realismo e o idealismo das teorias das relações 

internacionais. 

�Autor da teoria do chamado dilema da segurança (1951), segundo a qual 

sempre haverá procura da autodefesa, porque a nossa consciência individual 

teme que outros nos possam destuir. Contudo, esta situação leva a que também 

outros se tornem inseguros. Tal processo deriva existirem grupos ditos 

soberanos, que não se subordinam a uma autoridade mais elevada. 

�Considera, em 1959, que os Estados soberanos surgiram quando, com o uso 

das armas de fogo pela artilharia e a cavalaria, se destruíram as autoridades 

feudais, criando modelos políticos que se pensavam “territorialmente 

impenetráveis”. Só que as armas nucleares vieram destruir essa pretensa 

impermeabilidade, destruindo as anteriores teses do equilíbrio do poder, dado 

que o equilíbrio pelo terror do nuclear tronou o mundo muito pequeno para a 

territorialidade tradicional. 

�O nuclear leva a em vez de as armas servirem a política, esta passou a mera 

consequência das armas, havendo necessidade de novas formas de governo 

cooperativo e transnacional. 

�Contudo, a territorialidade mantém-se activa, principalmente depois das 

independências afro-asiáticas, onde o factor do nacionalismo voltou a estimular 

a territorialidade. 
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