
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

   CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

                          MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍT ICA 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICANOS, DEMOCRATAS: A POLÍTICA EXTERNA DO GOV ERNO 

GEORGE W. BUSH E O 11 DE SETEMBRO DE 2001 

    

 

 

 

 

                                           

Bianor da Silva Teodósio Neto   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 

2010 

 



2 
 

 

 

 

BIANOR DA SILVA TEODÓSIO NETO 

 

 

 

 

 

REPUBLICANOS, DEMOCRATAS: A POLÍTICA EXTERNA DO GOV ERNO 

GEORGE W. BUSH E O 11 DE SETEMBRO DE 2001 

    

 

 

 

 

                                           

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

em Ciência Política da Universidade Federal de 

Pernambuco, na área de concentração de 

Política Internacional, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Ciência Política  

 

Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida 

Medeiros. 

 
 
 
 
 
 

Recife 

2010 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
   

       
 
 

 
Teodósio Neto, Bianor da Silva  
       Republicanos, Democratas : a política externa do 
Governo George W. Bush e o 11 de setembro de 2001 /  
Bianor da Silva Teodósio Neto. - Recife: O Autor, 2 010 
      101 folhas: il., graf. tab. 
 
       Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CFCH. Ciência Política. 2010. 

       Inclui bibliografia.  

       1. Ciência Política. 2. Estados Unidos – Política e 
governo – 2001- 2009. 3. Relações internacionais. 4. 
Partidos políticos. 5. Segurança nacional. 6. Razão  de 
Estado. I. Título. 
 

              32 
              320 

          CDU (2. ed.) 
       CDD (22. ed.) 

UFPE                        
BCFCH2010/147 

 
 
 
 
 

 

 



4 
 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à Sofia, cruzeiro do sul 

que surgiu no meu horizonte e salvou-me de 

mares revoltos. 
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“Apenas os mortos verão o fim da guerra” 

Platão. 
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RESUMO 

 

Os governos George W. Bush (2001-2009) diante dos atentados de 11 de 

setembro de 2001, adotaram uma política externa de defesa contra o 

terrorismo para o Estado norte-americano está sendo baseada nos conceitos 

do Realismo e da Razão de Estado. A pesquisa demonstra que esses 

conceitos foram adotados através da ótica do partido Republicano e dos 

chamados falcões da política externa americana. Também discorre sobre as 

campanhas do Afeganistão e do Iraque e demonstra que a política externa do 

governo George W. Bush adota posturas unilaterais e modificam o paradigma 

anterior da multilateralidade adotada no governo democrata de Bill Clinton. É 

também abordada a realidade interna dos Estados Unidos, evidenciando que a 

realidade apresentada no plano internacional afetou o plano interno e que a 

justificativa para defesa do Estado abre precedentes para que direitos 

considerados inalienáveis sejam suprimidos. Através de uma abordagem 

Construtivista o presente trabalho também buscou levantar as formas com que 

as duas principais vertentes partidárias dos EUA procuram operacionalizar 

suas respectivas políticas externas, levando-se em consideração os preceitos 

do American way of life, sendo assim, a análise se dará observando-se os 

relatórios chamados de Estratégia de Segurança Nacional dos dois Governos 

Bill Clinton e dos dois Governos George W. Bush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave : Realismo; 11 de setembro; Razão de Estado;  American way of 
life. 
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ABSTRACT 

 

The two George W. Bush’s terms (2001-2009) facing the events of September 11th 

of 2001 adopted a defensive foreign policy against terrorism in America which is 

based upon the concepts of Realism and Raison d’éta. The present study shows 

that these concepts were implemented through the visions of the Republican party 

and intellectuals called the hawks of north-american foreign policy. It also 

discourses on the Afghanistan and Iraq campaigns and shows that George W. 

Bush’s government foreign policy adopts unilateral postures and interrupted the 

past paradigm of multilateralism used on the Bill Clinton’s  Democrat government. 

Further, it analyses the internal reality of The United States, evidencing that the 

present reality on the international level has affected the internal level, and the 

State defense justification opens precedents to the rights, before considered as 

undeniable, to be suppressed. Through a Constructivist approach the present 

study also take into account the way in which the two main U.S. parties seek to 

operationalize their respective foreign strategies, using the American’s way of life 

precepts, so the analysis will observe the reports called National Security Strategy 

of both two Governments Bill Clinton’s and George W. Bush’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Key words : Realism; September 11th; Raison d’état; American way of life. 
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INTRODUÇÃO 

 

As grandes mudanças das duas últimas décadas do século passado 

definiram o sistema internacional de maneira marcante e com uma força nunca 

vista antes na história, o fim da União Soviética pôs fim a um momento dialético 

entre comunismo e capitalismo, a realidade bipolar vivida durante a Guerra Fria e 

o intenso medo das guerras nucleares passou.  

 Os países não mais deveriam se posicionar entre uma ou outra 

superpotência entre um ou outro sistema econômico e social, mas conforme 

Huntignton demonstrou em 1999, outra estrutura emergiu, para ele um momento 

não era mais bipolar ou unipolar, mas sim um momento uni-multipolar com os 

Estados Unidos como única superpotência e com outras principais potências 

regionais (major powers) na elaboração do sistema internacional,  com a 

superpotência elaborando o concerto internacional e liderando a agenda, 

formando em casos específicos (ad hoc),  alianças regionais com as respectivas 

potências regionais.  O gerenciamento de assuntos chaves requeria ação da 

única superpotência, mas sempre em conjunto com outras potências regionais, 

assim como atuava como veto player em questões importantes em concerto com 

outras nações (HUNTIGTON, 1999. p.36).  

 Durante os dois mandatos de Bill Clinton, Democrata, os Estados Unidos 

exerciam sua posição única unipolar através do uso de ferramentas econômicas e 

multilaterais, no intuito de diminuir os custos de segurança tanto para os Estados 

Unidos quanto para o sistema, procurando deixar o seu poder militar sem paralelo 

para ameaças mais sérias e diretas à sua segurança.  

Porém com o advento dos atentados terroristas de 11 de setembro de 

2001, os Estados Unidos da América (EUA) mudaram sua política externa no 

Governo George W. Bush (2001-2008), tomando como referência os dois 

governos anteriores do democrata Bill Clinton (1993-2001) e sua conseqüente 

política externa. 

O que para Krauthammer (2002), despertou na política externa norte-

americana a necessidade do uso do poder militar e uma revisita ao momento 

unipolar com os EUA enfrentando uma ameaça tão nova quanto a unipolaridade, 
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o terrorismo e o uso de armas de destruição em massa por parte dos “Estados 

Falidos”. 

No pós-11 de setembro de 2001, foram planejadas e executadas pelos 

EUA, ações tanto de prevenção (preemptive) quanto de ataque (assertive), no 

intuito de eliminar possíveis ameaças futuras, gerando as campanhas no 

Afeganistão (2001), e posteriormente, no Iraque (2003-2005) sugerindo-se 

algumas indagações em relação à validade de tais posturas e como elas 

influenciariam outros países, tanto alinhados com os Estados Unidos, quanto 

aqueles que foram chamados de “Eixo do Mal” (Axis of evil).1 

Surgiu, dessa forma, o seguinte questionamento: como de fato a atitude de 

definir um Eixo do Mal, e a justificativa para retaliações e para os ataques 

preemptivos, significavam uma mudança paradigmática na postura da política 

externa dos EUA vis-a-vis também a mudança partidária com a eleição de George 

W. Bush candidato republicano, após dois mandatos de Bill Clinton presidente 

democrata. 

A ocorrência dos atentados de 11 de setembro determinou para todos, no 

primeiro momento, um choque, de que à América não era mais um país inviolável 

ao terrorismo internacional, assim, a necessidade premente de segurança foi 

surgindo e a exigência de uma resposta rápida por parte do Estado norte 

americano se tornava cada vez mais cobrada por sua sociedade.  

A segurança de um Estado é uma exigência de tal importância que os 
governantes, para garantir, são obrigados a violar normas jurídicas, 
morais, políticas e econômicas que consideram imperativas quando 
essa necessidade não corre perigo. Por outras palavras, a Razão de 
Estado é a exigência de segurança do Estado, que impõe aos 
governantes determinados modos de atuar (BOBBIO, 2000, p. 1066).  

 

Desta forma, sendo elaborada a idéia para o objetivo geral da pesquisa que 

é de analisar a política externa dos EUA, do Governo George W. Bush (2001-

2008), no que diz respeito às ações “preventivas” aos ataques terroristas que 

ocorreram em 11 de setembro de 2001, tendo como foco a elaboração do 

documento chamado Estratégia de Segurança Nacional (National Security 
                                                 
1 Eixo do Mal: definido pelo governo George W. Bush, compreende países que para este governo 
defendem, criam, são negligentes ou subsidiam grupos terroristas. A lista de países componentes 
do Eixo do Mal compreende; Coréia do Norte, Cuba, Irã, Iraque (retirado da lista após a incursão e 
sua tomada por parte dos EUA) (PECEQUILO, 2005, p. 365). 
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Strategy) do Governo W. Bush em comparação ao mesmo documento elaborado 

pelo Governo Democrata de Bill Clinton.  

A doutrina Bush foi sendo embasada na idéia de territorialidade, na qual os 

grupos terroristas, mesmo tendo um caráter extraterritorial, para que possam 

atuar, devem ser subsidiados por algum tipo de suporte territorial, elaborada, 

assim, a justificativa para o ataque ao Afeganistão. Desenvolvendo-se, dentro da 

política externa americana, a idéia de que, para um grupo terrorista atuar, deve ter 

um local para criar suas bases operacionais, retornando, assim à idéia de 

territorialidade, evidenciada no mais puro Realismo Clássico2 (SARFATI, 2005), 

utilizando-se da Razão de Estado, em primeiro plano, criando justificativas 

externas e internas, para as campanhas do Afeganistão e do Iraque, gerando a 

noção de que países que suportem, de alguma forma, ações terroristas, devem 

ser reprimidos. 

A ação de grupos terroristas em solo americano, em um primeiro momento, 

não conseguiu ser associada ao fator territorial, tornando-se difícil a criação de 

uma resposta aos ataques, já que grupos terroristas exibem um caráter 

transnacional3 (SARFATI, 2005). 

O terrorismo ocorreu ao longo da história desde a formação do estado 

moderno, quer sobre a forma de uma república, quer sobre a forma de uma 

monarquia como forma de revolta em relação ao poder dominante, com foco 

político e de instrumentalização, um método de guerra ou um crime político, 

sendo ele praticado por todas as esferas e matizes do pensamento político, forças 

revolucionárias e contra-revolucionárias, pela extrema esquerda, pela extrema 

direita, fundamentalistas religiosos e grupos étnicos, assim como por serviços e 

inteligência dos Estados. De terror, conceito amplo e bastante indefinido, foram 

                                                 
2 Realismo Clássico é composto por autores como: Tucídides,Maquiavel e Hobbes que formam a 
chamada tradição Realista das Relações Internacionais, e que serviram para a elaboração e 
fundação da área de concentração das Relações Internacionais. Estes autores clássicos das 
Ciências Sociais servem, com suas teorias, de subsidio para criação das teorias contemporâneas 
de Relações Internacionais.  
3 Caráter Transnacional: o caráter transnacional dos grupos terroristas é evidenciado diante da 
forma que estes atuam: sendo independentes entre si e sem a associação de um território ou de 
uma nacionalidade. 
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acusados todo os que pegaram em armas e foram contra regimes de força ou de 

ocupação estrangeira4 (MONIZ BANDEIRA, 2006, p. 485).  

A Doutrina Bush e sua política de combate ao terrorismo, criada e adotada 

de forma sistemática pelos EUA pós-11 de setembro de 2001, em muitas formas, 

determinou uma volta ao Estado centralizador das decisões na política externa, 

diminuindo a influência de políticas domésticas e de atores externos, o que se 

encaixa na ótica do paradigma do Realismo, no que tange à classificação de high 

politics e low politics5, transformando as prioridades tanto da política externa 

quanto da interna dos EUA.  

As campanhas do Afeganistão e do Iraque determinam essa mudança de 

prioridades com o aumento dos gastos com segurança e com operações militares, 

ao mesmo tempo em que o discurso em torno das relações exteriores do país 

passa a apoiar-se na cartilha da proteção do Estado contra futuros ataques 

(preemptive attacks), e o Estado volta a ter o direito à quebra de normas 

internacionais estabelecidas, para que sua territorialidade e segurança interna 

sejam defendidas.  

Para tanto, existe a correlação entre o sistema partidário dos Estados 

Unidos e a elaboração das políticas públicas de cada governo, formador do 

primeiro objetivo específico da pesquisa que tenta demonstrar como o sistema 

político-partidário norte-americano e suas correntes influenciaram no processo de 

construção de política externa dos EUA do pós-11 de setembro de 2001. Ou seja, 

o modo de atuação que as principais vertentes político-partidárias dos EUA 

adotam na elaboração de suas políticas públicas levando-se em conta os mesmo 

conceitos para a classificação de high politics e low politics definidos pelo 

paradigma Realista, assim como, a verificação dos grupos de pressão e lobbies 

exercidos no âmbito executivo e legislativo. 
                                                 
4 O conceito de terrorismo atual traz consigo uma nova proposta de atuação e de ideais, muiti 
baseado em conceitos culturais e religiosos e, não mais, na noção territorial e sua conseqüente 
associação. Sendo assim, o terrorismo, em seus princípios, tende a atacar as bases político-
ideológicas de seus adversários. Chama-se ação terrorista à ação violenta cujos efeitos 
psicológicos são desproporcionais aos resultados físicos (ARON, 2001). 
5 High Politics: para o Realismo, são as políticas que apresentam intensa relevância no âmbito 
internacional definidas como última solução para os Estados, a exemplo da segurança 
internacional.  
 Low Politics, por conseguinte, para o Realismo são as políticas que apresentam influência e 
intensidade menor no âmbito internacional, a exemplo de políticas ambientais e sociais. No 
entanto estas duas variáveis não são independentes, gerando momentos de uso maior da high 
politics ou da low politics diante da necessidade Estatal.   
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No entanto, o terrorismo traz consigo uma nova proposta de atuação e de 

ideais, baseados muito em conceitos culturais e religiosos e, não mais, na noção 

territorial e sua conseqüente associação. Sendo assim, o terrorismo, em seus 

princípios, tende a atacar as bases político-ideológicas de seus adversários. 

Chama-se ação terrorista à ação violenta cujos efeitos psicológicos são 

desproporcionais aos resultados físicos (ARON, 2001). 

As ações pós-11 de setembro de 2001, tomadas pelo Governo George W. 

Bush, caracterizadas pela Doutrina de combate ao terrorismo, sem dúvida, 

transformaram a visão anterior – notadamente, nos anos Clinton de que as 

negociações deveriam partir de órgãos multilaterais e deveriam ser negociadas 

evitando-se ao máximo a utilização da força militar hegemônica - na qual a 

influência do Estado nas decisões internacionais estava sendo diminuída; no 

entanto, com essa nova política externa, os Estados Unidos reeditam todo o seu 

poder de atuação na realidade internacional. A exemplo da sua atuação global na 

realidade da Guerra-Fria e seu posterior estabelecimento como única potência 

militar hegemônica com o fim da guerra e o fim da União Soviética, tornando o 

exame desse evento relevante para os estudos das Relações Internacionais.  

 No primeiro capitulo desta dissertação serão abordados o referencial 

teórico o qual descreverá o Realismo Clássico notadamente a abordagem da 

Razão de Estado e uma abordagem do American way of life como precondição de 

uma forma de pensar a estratégia nacional de defesa norte-americana.  

A metodologia na qual será abordado um enfoque Construtivista através do 

pensamento de Alexander Wendt que no ver desta pesquisa atende de forma 

satisfatória a explicação de como foi elaborada a política de defesa nacional do 

Governo W. Bush representante, de uma ótica partidária, a saber, dos 

neoconservadores Republicanos em contraste com a política de defesa nacional 

do Governo Clinton representante da outra ótica partidária, também a saber, os 

Democratas tendo em vista que a visão Construtivista de Wendt baseia-se na 

premissa que (i) a realidade é ‘socialmente construída’; (ii) as estruturas são 

definidas, principalmente, por idéias compartilhadas, e não apenas por forças 

materiais; e (iii) as identidades e os interesses dos atores são construídos por 

aquelas idéias compartilhadas.  
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 Desta forma, Wendt parte da tese, na qual este trabalho utilizará para a 

análise proposta, de que “auto-ajuda e a política de poder (power politics) não 

surgem ambas logicamente ou de maneira causal da anarquia e se hoje estamos 

em um concerto mundial de auto-ajuda, isto é devido ao processo, e não à 

estrutura” (WENDT, 1992. p. 394).  

Da mesma maneira este trabalho também compartilha da  tese levantada 

por Wendt, que se a política externa do Governo W. Bush representa uma 

mudança na identidade e na relação de como as forças materiais envolvidas 

devem ser utilizadas e que isto depende de uma construção ideológica e que 

representa instituições e estruturas derivadas desta mesma construção. 

 A primeira assunção de Wendt, para esta construção é de que “as pessoas 

agem direcionadas aos objetos, incluindo outros atores, baseado nos significados 

que os objetos têm para eles” (WENDT, 1992. p. 396-397). Os significados destas 

interações entre os atores definem as suas identidades, as quais formam as 

bases de seus interesses. Quando identidades e interesses são relativamente 

estáveis estes têm o potencial de se tornarem instituições, a característica do 

sistema irá depender da compreensão e das expectativas que os atores terão.  

 A análise através desta metodologia se torna interessante para este 

trabalho quando se observa que certas estruturas na política externa americana 

são cristalizadas e se tornaram características do sistema de elaboração da 

política externa norte-americana através da identificação do American way of life e 

como a forma de ver este American way of life das duas principais correntes 

partidárias irão se utilizar dos meios materiais, economia, poder bélico e o 

comércio para atingir seus objetivos. 

O desenho da pesquisa se caracterizará por uma abordagem comparativa 

dos discursos exprimidos através das respectivas Estratégias de Segurança 

Nacional dos dois governos citados acima. Na procura de demonstrar como a 

mudança partidária e ideológica diante de um acontecimento radical poderá variar 

nas identificações da política externa norte-americana. 

Desta maneira, de forma bastante sucinta, este trabalho parte da hipótese 

de como a atitude de definir um Eixo do Mal, e a justificativa para retaliações e 

para os ataques preemptivos, significaram uma mudança paradigmática na 

postura da política externa dos EUA vis-a-vis também a mudança partidária com a 
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eleição de George W. Bush candidato republicano, após os dois mandatos de Bill 

Clinton, presidente democrata.  

O objetivo geral deste trabalho é o de analisar a elaboração da política 

externa dos Estados Unidos da América, do Governo George W. Bush. Tendo 

como foco principal na elaboração dos documentos chamados de Estratégia de 

Segurança Nacional lançados pelo Governo Democrata de Bill Clinton e pelo 

Governo Republicano de George W. Bush no intuito de demonstrar a dinâmica 

dos dois principais partidos dos Estados Unidos da América. 

Deste objetivo geral derivam mais três objetivos específicos para que a 

explicação da hipótese e o objetivo geral possam ser alcançados são eles; (a) 

demonstrar como a mudança partidária e a possível mudança de paradigma 

causada pelo 11 de setembro de 2001 influenciou na elaboração da política 

externa norte-americana do Governo W. Bush; (b) demonstrar como se apresenta 

a estruturação das instituições envolvidas na definição da política externa norte-

americana e seu funcionamento, e (c) explicar como funcionou a elaboração dos 

preemptives attacks e a definição do Eixo do Mal. 

No segundo capitulo são apresentadas as estruturas dos principais órgãos 

norte-americanos envolvidos na política externa americana para subsidiar a 

análise, no intuito de explicar de forma mais coerente as instituições e estruturas 

que influenciam na decisão e operacionalização de uma Estratégia de Segurança 

Nacional norte-americana. 

No terceiro capítulo serão apresentados os respectivos planos de 

Estratégia de Segurança Nacional e as análises de como cada um se apresenta e 

qual propostas trazem consigo para as resoluções das questões de segurança 

norte-americana 

No quarto capítulo serão abordados os dois maiores cenários de guerra 

iniciados pela Era W. Bush para que haja um enquadramento histórico e uma 

demonstração da política de preemptives attacks. 

Ao final desta dissertação serão tecidas algumas considerações finais 

sobre os aspectos abordados durante a elaboração da idéia defendida por esta 

pesquisa procurando assim dar respostas satisfatórias aos questionamentos 

propostos. 
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1  REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO  

 

1.1  Realismo, American way of life e a Estratégia de Defesa   

 

O paradigma do Realismo remonta à obra de Tucídides, sobre a Guerra do 

Peloponeso entre Esparta e Atenas (471 a.C. – 400 a.C.), cuja obra traz em si 

todos os elementos das Relações Internacionais modernas6, como as guerras, a 

importância do comércio, as negociações e as alianças (SARFATI, 2005 p. 63). 

Em conjunto, na formação desse paradigma das Relações Internacionais, é 

necessário mencionar a fundamentação dada por Maquiavel em sua obra O 

Príncipe , em que discorre sobre o posicionamento que os governantes devem 

ter, para que seu poder possa ampliar-se, criando, assim, o princípio de que os 

fins justificam os meios, a fim de que seus governantes possam prevalecer de 

forma a se manterem no poder e conservarem o Estado, e, quando se utilizarem 

desses meios, os fins serão elogiados e honrados, por que estão praticando um 

bem maior (OLIVEIRA, 2003).  

Outro autor que definiu muitas das bases para a formulação do paradigma 

do Realismo foi Thomas Hobbes através de sua obra O Leviatã . Nela, utiliza-se 

da tônica de que o homem é lobo do homem (homo homini lupus), pela idéia de 

que o homem, através do estado de natureza, goza de total liberdade dos seus 

atos e pode fazer aquilo que bem entender (jus naturale), gerando disputas, pois, 

em muitos casos, os homens almejam a mesma coisa, tornando-se inimigos. Os 

três pilares Hobbesianos para justificar tal atitude residem na competição, 

desconfiança e na glória (HOBBES, 2000).  

Conseqüentemente, o homem cria o Estado por meio do contrato social, 

para diminuir essas influências através do absolutismo Estatal, deixando para 

este o poder do uso da força.  

                                                 
6 Leva-se em conta que as Relações Internacionais modernas estão fundamentadas no modelo de 
Estados Westifaliano, definido pelo Tratado de Westfália assinado em 1648 o qual predominou 
como modelo, e que considerava que os Estados eram os únicos atores das Relações 
Internacionais até a elaboração da Carta de São Francisco em 1945, a qual rege as Relações 
Internacionais Contemporâneas e cria as Nações Unidas acrescentando os Organismos 
Internacionais como atores das Relações Internacionais.  
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Para os realistas, o cenário internacional não detém essa entidade 

supranacional com governança global, demonstrando um ambiente anárquico no 

âmbito internacional, onde impera o domínio da força e do poder. 

 

(...) Os autores norte-americanos que pertencem à escola realista 
constatam que os Estados movidos por sua vontade de poder, estão em 
rivalidade permanente, mas não se felicitam por isto, nem consideram 
essa situação parte de um plano divino. A recusa dos Estados em se 
submeterem a uma lei comum ou a um arbitro, parece a esses autores 
um  fato incontestável e inteligível, mas não sublime (ARON, 2000, p. 
720). 

 

A relação realista entre política interna e externa define que existe a 

distinção entre essas duas esferas do Estado, considerando cada uma delas 

independente entre si, pois na política internacional prevalecem às questões 

diplomático-estratégicas (high politics) e, no âmbito interno, prevalecem as 

questões econômicas e sociais (low politics), o que, inserido na realidade 

anárquica internacional, fortalece a teoria da Razão de Estado, levando em conta 

as idéias de defesa dos Estados (OLIVEIRA, 2003).  

Porém é visto, mesmo se levando em conta que no Realismo essas 

esferas são independentes, o estudo do comportamento interno, como verdade 

complementar e não contraditória, torna-se necessário, pois não se pode estudar 

a estratégia diplomática de um determinado Estado sem se conhecer seu regime 

e sem se estudar a filosofia dos que o governam (ARON, 2000). 

 

É o verdadeiro Realismo, abrangendo toda a realidade, que dita a 
conduta diplomático-estratégica adaptada não o “retrato retocado” do 
que seria política internacional se os estadistas fossem sábios em seu 
egoísmo, mas ao que ela é efetivamente, com suas paixões e loucuras, 
com as idéias e a violência deste século (ARON, 2000, p. 727). 

 

O Realismo também argumenta uma posição estato-cêntrica em que os 

Estados são os atores mais relevantes das Relações Internacionais, mesmo 

admitindo-se a existência de outros atores na esfera internacional como os 

Organismos Internacionais (O.I.), Organizações não-governamentais (ONG) e 

empresas transnacionais (SARFATI, 2005).  

O Realismo apregoa uma hierarquia entre os Estados, com Estados mais 

fortes que outros e que estes passam a recorrer à sua força, para atuarem de 
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forma hegemônica ao mesmo tempo em que os outros, mais fracos, atuem de 

forma a tentar equilibrar as forças, formando o ideal de balança de poder, o que 

gera uma paz de equilíbrio. Sendo assim, em um momento histórico, as unidades 

políticas estão de alguma forma em equilíbrio e a paz passa a imperar (ARON, 

2000). Porém esse tipo de conduta acaba levando a um sistema baseado na 

insegurança e na desconfiança (OLIVEIRA, 2003). 

 O posicionamento realista tende ao pragmatismo, e a análise não deve 

levar em conta todos os fatores morais e éticos, já que é imperativa a 

necessidade de defesa do Estado. Como diz Morgenthau (1993), no seu quarto 

ponto dos seis7 que definem o Realismo: 

 

4. Political Realism is aware of the moral significance of political action. 
And it is also aware of the ineluctable tension between the moral 
command and the requirements of successful political action (…) 
Realism maintains that universal moral principles cannot be applied to 
the actions of states in their abstract universal formulation but they must 
be filtered through the concrete circumstances of time and place8 (p. 12). 

 

No entanto a afirmação não implica dizer que o Realismo é amoral ou 

antiético, mas os estadistas devem cuidar dos interesses de seus Estados, porém 

não ignorando o interesse de outras coletividades. Para Aron, “as nações são 

egoístas, porém o sentido de justiça deve impedir a prudência de ser 

excessivamente prudente, isto é, de ser oportunista em demasia no modo de 

defender o seu interesse” (2000, p. 726). 

Para o melhor entendimento dos conceitos aqui relacionados, vale a 

especificação de dois autores clássicos na elaboração do paradigma Realista: 

Hans J. Morgenthau e Edward Hallet Carr. 

Em sua obra Vinte Anos de Crise 1919-1939 - Uma Introdução aos 

estudos das relações internacionais , Carr irá elaborar as bases para a criação 

do paradigma Realista em cima de uma crítica ao Idealismo por propor a 

                                                 
7 Morgenthau define seis pontos que são para ele princípios que determinam o Realismo e servem 
como guias para toda a doutrina Realista.  
7 4. Realismo Político está ciente do significado moral da ação política. E também está ciente da 
inalienável tensão entre o comando moral e as necessidades de uma ação política de sucesso (...) 
Realismo defende que os princípios morais universais não podem ser aplicados para as ações dos 
Estados em suas formulações abstratas universais, mas que estas devem ser filtradas através de 
circunstancias concretas de tempo e espaço (Tradução livre do autor). 
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racionalização em cima da utopia de que a opinião pública e a moral da 

sociedade iriam impor-se retirando a possibilidade de haver conflitos 

internacionais de ampla abrangência como a Primeira Grande Guerra, a 

operacionalização deste instituto seria feita pela Liga das Nações; segundo Carr, 

essa mesma Liga das Nações será a instituição que, mais tarde, irá sofrer com o 

que ele chama de intelectualismo míope. Portanto, o Realismo entra em cena 

muito após a utopia e como forma de reação a ela (CARR, 2001). 

Baseando-se em Maquiavel e Hobbes, Carr exemplifica que a moral e a 

condução desses princípios só podem ser efetivas se houver um poder coercitivo, 

o qual não pode existir dado a característica anárquica da realidade internacional. 

Políticas externas não são criadas em cima de abstrações. Na verdade, são 

resultados dos interesses nacionais, que surgem de alguma exigência imediata ou 

que se sobressaem vivamente na perspectiva histórica (CARR, 2001).  

Existe então, dentro do Realismo a idéia de que há um condicionamento 

histórico para as atitudes dos governantes na elaboração das suas políticas 

externas e que condenar o passado em termos éticos não tem nenhum sentido e 

que a história só pode ser julgada por padrões históricos (CARR, 2001). Para o 

Realista, a verdade não é mais do que a percepção da experiência discordante, 

pragmaticamente ajustada, a um objeto específico e durante certo período de 

tempo. As teorias de moral social são,  um produto de um grupo dominante que 

se identifica com a comunidade como um todo. As teorias da moral internacional 

são, pela mesma razão e pelo mesmo processo, o produto das nações ou grupo 

de nações dominantes (CARR, 2001). 

Por fim, Carr define que o Realismo consistente exclui quatro elementos 

que parecem ser ingredientes essenciais de todo pensamento político ineficaz: 

objeto finito, apelo emocional, um direito de julgamento moral e um campo de 

ação (CARR, 2001).  

  Enquanto Carr, revela-se como elaborador das bases primordiais para o 

Realismo, Hans J. Morgenthau apresenta-se como sistematizador do pensamento 

realista através de sua obra Politics Among Nations- The Struggle for Peace 

and Power.  Ele cria os chamados seis princípios do realismo político os quais 

serão expostos aqui de forma geral.  
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 Morgenthau define que o Realismo, como a sociedade em geral, é 

governada por leis objetivas que têm sua essência na natureza humana. Para que 

a sociedade possa se desenvolver, é necessário primeiramente analisar as leis 

em que cada sociedade vive. Acredita, também, na possibilidade da distinção da 

política entre verdade e opinião, entre o que é verdade objetivamente e 

racionalmente, embasada pela evidência e iluminado pela razão, e o que é 

julgamento subjetivo. Ao Realismo consiste analisar os fatos e dar a eles sentido 

através da razão, não restando apenas o exame dos fatos, mas também a análise 

da matéria-prima factual para que o objetivo da análise da política externa tenha 

algum tipo de mapa para que seja possível a maior aproximação da realidade 

política e que os possíveis significados possam surgir (MORGENTHAU, 1993). 

 É abordado que o marco central da análise e motivação do Realismo 

através da política internacional é o conceito de interesse definidos em termos de 

poder, colocando a política como esfera autônoma de ação e entendimento além 

de outras esferas como economia (definida em termos de riqueza), ética, moral, 

ou religião.  

  Com isso a teoria irá preservar o realista contra duas falácias populares: a 

preocupação com os motivos e a preocupação com preferências ideológicas.  

 A utilização de uma política externa racional será uma boa política externa, 

pois uma política externa baseada neste pilar minimizará os riscos e maximizará 

os benefícios (MORGENTHAU, 1993). 

Morgenthau aborda que a utilização do conceito chave baseado no 

interesse definido por poder é uma categoria universalmente válida, porque a 

idéia de interesse não sofre efeito das circunstâncias de tempo e espaço e, com 

isto em mente, o realista acreditando que o interesse é algo perene pelo qual a 

ação política deve ser julgada e direcionada, a conexão com a 

contemporaneidade e os Estados-nação é um produto histórico e tenderá a 

desaparecer durante o curso da história (MORGENTHAU, 1993). 

Também é abordada a questão da moralidade na atuação da política 

realista, sendo explicado que o Realismo está ciente do significado moral da ação 

política e na relação tensa entre a moral e a necessidade de uma política eficaz. 

Dessa forma, o Realismo define que os princípios morais universais não podem 

ser aplicados às ações dos Estados nas suas formulações universais, mas eles 
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devem ser filtrados através das circunstâncias concretas de tempo e espaço. 

Porém, não pode haver moral política sem prudência, isto é, sem consideração 

das conseqüências políticas do que parece ação moral.  

O Realismo, então, considera prudência a medição das conseqüências de 

políticas alternativas e que esta seja a virtude suprema em política. Por fim, é 

definido que a ética julga suas ações em relação à moral, mas a ética política 

julga suas ações por suas conseqüências políticas (MORGENTHAU, 1993). 

A relação entre a moral universal e a aspiração que poderá ocorrer por 

parte de algum Estado para estabelecer suas próprias leis morais como parte da 

moral universal ou a própria moral universal, definindo que o Realismo não 

reconhece tais aspirações, através da justificativa de que saber que as nações 

estão sujeitas às leis morais é uma coisa, enquanto que saber o que é bom ou 

ruim na realidade internacional é outra totalmente diferente e que o conceito de 

interesse definido em termo de poder protege o realista de ambos: tanto o 

excesso de moral quanto a falha política.  

Quando as nações procuram seus interesses e as análises são feitas 

através deste prisma, as nações passam a elaborar políticas que levem em conta 

os interesses de outras nações promovendo o ajuste entre os interesses 

(MORGENTHAU, 1993). 

Existe uma analogia de que o Realismo é uma teoria muito diferente das 

outras de forma real e profunda. Por esse motivo a teoria pode, em muitos casos, 

ser mal entendida ou mal interpretada e não há ganho algum em dizer que sua 

atitude intelectual faça distinção das matérias políticas.  

O Realista deve manter intelectualmente a esfera política autônoma assim 

como o economista, o advogado e o moralista. Essa defesa contra a subversão 

por outros modos de pensamento não implica desrespeito à existência e 

importância destes outros modos de pensar, pois o Realismo é baseado em uma 

visão pluralista da natureza humana (MORGENTHAU, 1993). 

Outra abordagem necessária para que seja compreendida de forma 

satisfatória a análise neste trabalho está no que tange o american  way of life e as 

subseqüente abordagem para elaboração dos interesses nacionais do EUA. 

As palavras descritas pelo presidente George W. Bush no documento 

abordado na análise do relatório para a Estratégia de Segurança Nacional norte-
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americano, demonstram uma preocupação tradicional para a elaboração da 

Política Externa norte-americana, qual seja a defesa da liberdade do Estado 

norte-americano em relação à outros Estados e a defesa dessa mesma liberdade 

dos americanos em relação ao seu próprio Estado (LIND, 2006. p. 23).  

Porém esta preocupação pode tornar-se demasiada quando o Estado 

norte-americano se preocupa em manter relações individuais e particulares e não 

a proteção do chamado American way of life.  

O American way of life é um conceito o qual será abordado neste trabalho, 

pois está na base da elaboração de todas as estratégias de política externa norte-

americana e deve ser o objetivo ideal que todo homem de Estado norte-

americano deve alcançar e proteger.  

American way of life tem por significado a proteção dos direitos individuais 

e de propriedade, a defesa de um Estado republicano e democrático baseado no 

conceito de checks and balances e por fim uma sociedade baseada na produção 

capitalista fortemente ancorada em uma classe média cidadã que possa ter um 

nível significativo de independência do governo (LIND, 2006. p. 21). 

 De outra forma as estratégias norte-americanas de defesa externa são 

extremamente embasadas pelo conceito descrito acima e devem ser concebidas 

para defender o American way of life e têm como principais antagonistas o 

império e a anarquia.  

 A estratégia norte-americana de defesa deve conter em seu principal 

delineamento a defesa deste e assim preservar o direito do povo americano de ter 

um Estado forte e mantenedor do desenvolvimento socioeconômico. Para tanto, 

existem três grandes temores elencados pelos cientistas sociais norte-americanos 

os quais a sociedade americana deve se manter afastada sendo eles; o Estado 

de garrison, o Estado tributário e a sociedade encastelada, 

 Cada um destes temores está instrísicamente ligado a uma das 

características do American way of life, porém nenhuma destas características 

deve se sobrepor à outra. No estado de Garrison a defesa do Estado contra 

ameaças futuras é levado ao último estágio, ele restringe a liberdade através da 

lei e diminui a riqueza da sociedade para manter os custos enormes do 

militarismo e de um imenso aparato de defesa interna.  
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 O estado tributário preserva a liberdade e o crescimento econômico da 

sociedade, porém deixa de lado a defesa do Estado, desta maneira o Estado 

relega a sua soberania à ameaças externas, mas mantém à autonomia interna 

dos seus cidadãos. Caso haja uma intenção externa ao ataque o país não estará 

preparado para a resistência necessária não mantendo a sua integridade 

nacional.  

 Por fim a sociedade encastelada, está baseada em um conceito de 

sociedade anárquica, quando o Estado não consegue proteger os cidadãos de 

ameaças sejam elas internas ou externas e os cidadãos passam a ter que 

consumir a sua renda em defesa própria, preferindo não pagar impostos e 

atuarem de forma clandestina na busca de sua auto-preservação. Conforme 

resumido abaixo por Lind:  

 

 In American garrison state, reluctantly but rationally, citizens would 
maintain their collective safety by sacrificing the American way of life to 
precautionary militarism. In an American tributary state, reluctantly but 
rationally, citizens would maintain their collective safety by sacrificing the 
American way of life to precautionary appeasement. In an American 
castle society, reluctantly but rationally, citizens would try to maintain 
their individual safety by sacrificing the American way of life to 
precautionary survivalism  (LIND, 2006. p. 14), 

 

Com os eventos de 11 de setembro de 2001 no decorrer do governo W. 

Bush um dos temores norte-americanos, o Estado de Garrinson, ofereceu 

amostras de haver ocorrido à partir do momento em que houveram autorizações 

de espionagem dos cidadãos norte-americanos por parte de meios oficiais do 

governo e o estabelecimento de prisões em Guantánamo, Afeganistão e Iraque os 

quais autorizaram ou permitiram tortura não só em suspeitos de terrorismo como 

em prisioneiros de guerra. Além de poderem prender qualquer cidadão americano 

definido como “enemy combatant”  sem  limite de tempo e o julgar em um tribunal 

militar ao invés de um tribunal civil.  

A utilização da retórica realista dentro da elaboração da política externa 

norte-americana é notada como benéfica para os pensadores políticos norte-

americanos quando se trata de defesa nacional e os interesses nacionais norte-

americanos, tendo em vista que as maiores ameaças aos Estados Unidos e sua 

sociedade estão na existência de um império e da anarquia. Impérios tendem a 
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dominar populações e recursos para si ou dominam por intimidação, desta forma 

os custos de segurança norte-americanos serão altos em um mundo dominado 

por um ou por poucos impérios agressivos, também Estados anárquicos não 

conseguem governar seus territórios e tendem a exportar caos para outros países 

tornando novamente os custos de defesa norte-americanos altos, conclui-se, que 

os estrategistas norte-americanos devem proteger o modelo norte-americano de 

vida quando houver as ameaças de existência de Estados imperiais militaristas e 

na eclosão de anarquia no sistema internacional (LIND, 2006. p. 21-22). 

Porém a utilização do arcabouço realista pelos EUA reside em um trade off 

entre o liberal internacionalismo e uma política realista pura, já que como descrito 

acima existem momentos em que o hard power da lugar ao soft power sendo este 

trade off o momento ideal para que o American way of life possa se desenvolver e 

ser protegido das inúmeras ameaças do contexto internacional.  

 

Realism is like a knife, wich can be used by a criminal to torture and kill 
or by a surgeon to save a life. Stastesmen with radically different goals 
and visions of world  order may be realists, in the sense that they follow 
the logic of realism for tactical or strategic reasons (LIND, 2006. p. 38).  

 

As idéias Realistas voltaram a ter espaço privilegiado com o Governo 

George W. Bush, e, mais ainda a partir dos ataques terroristas de 11 de setembro 

de 2001, gerando o realinhamento da Política Externa norte-americana para a luta 

contra o terrorismo e os países componentes do Eixo do Mal, retomando a visão 

da Razão de Estado na qual a defesa deste é imprescindível e este, portanto, 

agirá da forma mais adequada, para que o seu objetivo seja alcançado.  

 

1.2  Método e Desenho da Pesquisa 

 

Esta dissertação tem como abordagem versar sobre elaboração de política 

externa, notadamente a política externa dos EUA levando-se em consideração os 

atentados ocorridos em 11 de setembro de 2001 durante a vigência do Governo 

W. Bush. Através de um método comparativo entre discursos apresentados 

através dos documentos chamados de Estratégia Nacional de Segurança 
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(National Security Strategy Report) para o Governo W. Bush e para o Governo 

Clinton (1993-2001). 

No item anterior deste mesmo capítulo foi abordado o referencial teórico 

tomando como base o realismo clássico e as políticas de Razão de Estado, bem 

como uma avaliação do chamado American way of life e de como este influencia 

na elaboração da estratégia de segurança e defesa dos EUA.  

Para tanto, neste item serão abordados os métodos, definições das variáveis a 

serem operacionalizadas e também a explicação destas mesmas variáveis que 

serão analisadas, diante da grande complexidade dos fenômenos sociais, com 

suas múltiplas causas e motivações.  

A variável dependente, ou o que pretende-se explicar, sendo a elaboração de 

uma nova estratégia de defesa norte-americana, por parte do Governo W. Bush, e 

de postura em termos de política externa significa uma mudança paradigmática 

na postura da política externa norte-americana referenciada pelo processo de 

construção da política externa do Governo Clinton, através de uma análise de 

discurso no já citado relatório Nacional de Estratégia de Segurança. 

Também através de uma verificação do momento histórico, dos fatos 

relevantes e contextualização do momento histórico serão componentes das 

variáveis intervenientes no tocante a elucidação das variáveis independente e 

dependente. Com isso, a análise dos contextos políticos, do funcionamento dos 

órgãos e estruturas envolvidas assim como a história envolvida durante à análise 

ajudam de sobremaneira no entendimento dos cenários e situações onde serão 

realizados os cálculos estratégicos e as decisões políticas que serão tomadas. 

 Por fim, as variáveis independentes com as quais se pretende explicar o 

problema, estão organizadas de forma lógica, cronológica e hierarquizadas. Em 

que o ambiente que se pretende analisar está determinado na elaboração de 

políticas externas, especificamente a dos EUA, no período compreendido pelo 

mandato Republicano de George W. Bush, comparando-se com o governo do 

Democrata Bill Clinton. Deste recorte deriva o processo de analise e avaliação de 

fatores específicos nos discursos apresentados definidos como interesses 

nacionais importantes, conforme tabela abaixo. 

 

 



 

Tabela 1. Relação de variáveis analisadas

 Fonte: The Comission on America’s National I

 

Estas variáveis foram

Nacionais dos EUA publicado em julho de 200

políticos apoiados pelo Nixon Center, Harvard’s Belfer Center for Science and 

International Affairs e a Organização RAND, tomando

de high politics e low politics 

A abordagem metodológica adotará o arcabouço teórico através da  

vertente construtivista de Alexand

diante da enormidade de

dos principais representantes do enfoque

Internacionais. Embora o termo

disciplina por Nicholas Onuf, foi

States Make of It, de Wendt,

•Prevenir, conter e diminuir a ameaça de armas nucleares, 

biológicas, e químicas nos Estados Unidos ou para suas tropas 

ao redor do mundo.

•Garantir a sobrevivência dos aliados dos Estados Unidos e sua 

cooperação ativa com os Estados Unidos na formação de um 

sistema internacional no qual os Estados Unidos possam 

prosperar 

•Prevenir a emergência de grandes poderes hostis ou de 

Estados Falidos nas fronteiras norte

prevenir também em áreas estratégicas como o Golfo Pérsico

•Estabelecer relações produtivas, em consonância com os 

interesses nacionais dos EUA, com nações que podem se 

tornar adversários estratégicos.

•Suprimir terrorismo (em especial terrorismo patrocinado por 

Estados) crimes transnacionais e o tráfico de drogas.

High 

Politics

•Promover democracia, prosperidade, e estabilidade no 

Hemisfério Oeste  

•Garantir a viabilidade e estabilidade dos principais sistemas 

globais (comércio, mercados financeiros, fornecedores de 

energia, e o meio

• Aumentar a influencia doméstica de industrias e setores 

estratégicos

•Promover o pluralismo, liberdade e a democracia em Estados 

estratégicos importantes sempre que possível sem 

desestabilização.

•Maximizar o crescimento do PIB através do mercado 

internacional e de investimentos.

Low 

Politics

Relação de variáveis analisadas   

on America’s National Interests, 2000 

foram definidas conforme a Comissão sobre os Interesses 

Nacionais dos EUA publicado em julho de 2000 por um grupo de estudiosos e 

políticos apoiados pelo Nixon Center, Harvard’s Belfer Center for Science and 

Affairs e a Organização RAND, tomando-se por base as definições 

high politics e low politics descritas no referencial teórico; 

A abordagem metodológica adotará o arcabouço teórico através da  

vertente construtivista de Alexander Wendt, sendo esta apenas

diante da enormidade de outros enfoques construtivistas. Wendt, contudo, é um 

dos principais representantes do enfoque construtivista no estudo das Relações 

Internacionais. Embora o termo ‘construtivismo’ tenha sido introduzido na 

disciplina por Nicholas Onuf, foi popularizado graças ao artigo 

, de Wendt, publicado em 1992. Mais tarde, em 1999, 

Prevenir, conter e diminuir a ameaça de armas nucleares, 

biológicas, e químicas nos Estados Unidos ou para suas tropas 

ao redor do mundo.

Garantir a sobrevivência dos aliados dos Estados Unidos e sua 

cooperação ativa com os Estados Unidos na formação de um 

sistema internacional no qual os Estados Unidos possam 

prosperar 

Prevenir a emergência de grandes poderes hostis ou de 

Estados Falidos nas fronteiras norte-americanas, assim como 

prevenir também em áreas estratégicas como o Golfo Pérsico

Estabelecer relações produtivas, em consonância com os 

interesses nacionais dos EUA, com nações que podem se 

tornar adversários estratégicos.

Suprimir terrorismo (em especial terrorismo patrocinado por 

Estados) crimes transnacionais e o tráfico de drogas.

Promover democracia, prosperidade, e estabilidade no 

Hemisfério Oeste  

Garantir a viabilidade e estabilidade dos principais sistemas 

globais (comércio, mercados financeiros, fornecedores de 

energia, e o meio-ambiente)

Aumentar a influencia doméstica de industrias e setores 

estratégicos

Promover o pluralismo, liberdade e a democracia em Estados 

estratégicos importantes sempre que possível sem 

desestabilização.

Maximizar o crescimento do PIB através do mercado 

internacional e de investimentos.
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definidas conforme a Comissão sobre os Interesses 

por um grupo de estudiosos e 

políticos apoiados pelo Nixon Center, Harvard’s Belfer Center for Science and 

e por base as definições 

A abordagem metodológica adotará o arcabouço teórico através da  

penas mais uma visão 

. Wendt, contudo, é um 

construtivista no estudo das Relações 

‘construtivismo’ tenha sido introduzido na 

raças ao artigo Anarchy is What 

Mais tarde, em 1999, Wendt 

Prevenir, conter e diminuir a ameaça de armas nucleares, 

biológicas, e químicas nos Estados Unidos ou para suas tropas 

Garantir a sobrevivência dos aliados dos Estados Unidos e sua 

cooperação ativa com os Estados Unidos na formação de um 

americanas, assim como 

prevenir também em áreas estratégicas como o Golfo Pérsico

Suprimir terrorismo (em especial terrorismo patrocinado por 

Garantir a viabilidade e estabilidade dos principais sistemas 

Promover o pluralismo, liberdade e a democracia em Estados 



32 
 

publicou o livro Social Theory of International Politics, considerado, por muitos, 

como um dos principais trabalhos da disciplina de Relações Internacionais, devido 

à combinação de realismo científico, holismo e idealismo. 

Esta vertente é apresentada, pelo próprio autor, como um meio termo, isto 

é, uma versão ‘moderada’ de construtivismo que pretende distanciar-se, por um 

lado, de formas mais radicais de idealismo (que argumentam que apenas as 

idéias importam), e, por outro, de versões puramente materialistas (que explicam 

a realidade apenas em função de fatores materiais). 

Tal como o nome indica, o foco do construtivismo está na construção social 

da política internacional. Na base do argumento construtivista está a idéia de que 

(i) a realidade é ‘socialmente construída’; (ii) as estruturas são definidas, 

principalmente, por idéias compartilhadas, e não apenas por forças materiais; e 

(iii) as identidades e os interesses dos atores são construídos por aquelas idéias 

compartilhadas (WENDT, 1999).. Isso significa que idéias e normas têm um papel 

fundamental tanto na constituição da realidade e dos agentes, quanto na definição 

de identidades e interesses. Os atores estão imersos numa estrutura social que 

os constitui e que, por sua vez, é constituída, também, por esses atores no 

processo de interação. 

Considerou-se adequada a utilização dessa perspectiva uma vez que se 

parte do suposto de que a mudança de postura por parte do Governo W. Bush na 

elaboração de sua política externa tendo em vista o que foi exposto no primeiros 

itens deste capítulos, em especial o processo de construção do chamado 

American way of life como ideário para o processo de construção da Estratégia de 

Defesa Nacional. Acredita-se, portanto, que se faz necessário recorrer a enfoques 

que levem em consideração o papel das ‘idéias’ e da formação de identidade 

coletiva, assim, a chamada Doutrina Bush, pode ser analisada a partir de um 

enfoque que privilegie os aspectos culturais presentes no processo, sem 

negligenciar determinados aspectos materiais. 

Uma das grandes questões que o construtivismo tenta responder se refere 

ao papel das idéias na vida social. Essa abordagem investiga a forma como as 

idéias constituem o mundo no qual vivemos, e como esse processo de 

constituição ocorre. A resposta oferecida pelo construtivismo afirma que as 

questões materiais – como o significado do poder ou o conteúdo dos interesses – 
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são, em grande parte, função de idéias. Nesse sentido, idéias constituem a base 

material do sistema. Embora os efeitos das forças materiais não sejam 

negligenciados, o fator fundamental na política internacional é a distribuição de 

idéias nesse sistema (WENDT, 1999). 

O que interessa é saber como as idéias influenciam a maneira pela qual as 

identidades são constituídas ou reproduzidas e como, por sua vez, os atores 

definem seus interesses em função de suas identidades. Para demonstrar a 

importância que as idéias têm na política internacional, Wendt apresenta o debate 

entre materialismo e idealismo. Segundo o autor, ambos os argumentos 

reconhecem o papel das idéias, mas não concordam quanto aos efeitos dessas 

na vida social. Assim, o argumento materialista se baseia na premissa de que “o 

fato mais importante sobre a sociedade é a natureza e organização das forças 

materiais”.  Ou seja, para Wendt, uma teoria é materialista quando os efeitos do 

poder, dos interesses dos atores ou das instituições são explicados pelas forças 

materiais ‘brutas’. Para os idealistas, por sua vez, “o fato mais importante sobre a 

sociedade é a natureza e a estrutura da consciência social, entendida como 

distribuição de idéias ou conhecimento”, é importante salientar que o autor chama 

a atenção para o fato de não confundir o termo “idealismo” na teoria social, com o 

“idealismo” nas Relações Internacionais (RI). Tal afirmação significa que “o 

sentido do poder e o conteúdo dos interesses são, em grande parte, função de 

idéias” 

De forma a entender melhor o impacto das idéias, Wendt distingue dois 

tipos de relações e efeitos: causais e constitutivos. Uma teoria causal explicaria 

porque X causa Y; essa causalidade implica, portanto, que: a) X e Y existem 

independentemente um do outro; b) que X precede, temporalmente, Y; e c) se 

não fosse por X, Y não teria acontecido. Trata-se, em última instância, de 

responder à pergunta ‘por que’ determinado evento aconteceu. Ao contrário, a 

explicação constitutiva tenta responder à pergunta: como determinado evento foi 

possível? (ou ‘how-possible questions’), o que difere sobremaneira da explicação 

causal. Dessa forma, o objetivo da explicação constitutiva é diferente, uma vez 

que tenta dar conta das propriedades dos eventos fazendo referência às 

estruturas em virtude das quais tal evento ocorreu. Assim, esse tipo de pergunta 

requer explicações sobre as estruturas que constituem X ou Y em primeiro lugar. 
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Wendt argumenta que tanto os fenômenos naturais, quanto os sociais 

podem ser formados por dois tipos de estrutura: uma interna e outra externa. 

Logo, explica que a estrutura interna não é causa das propriedades dos 

fenômenos, no sentido de ser antecedente, mas que, ao invés disso, essas 

estruturas permitem que tais propriedades sejam possíveis. No entanto, o que 

mais interessa para o autor são as estruturas externas dos fenômenos sociais: 

 

“Social kinds often are constituted in important part by external, 
discursive structures. In some instances these structures place social 
kinds in relationships of conceptual necessity to other social kinds: 
masters are constituted by their relationship to slaves, professors by 
students, patrons by clients. In other instances external structures 
merely designate what social kinds are: “treaty violations” are constituted 
by a discourse that defines promises, “war” by a discourse that 
legitimates state violence; “terrorism” by a discourse that delegitimates 
non-state violence. In both instances the claim is not that external 
structures or discourses “cause” social kinds, in the sense of being 
antecedent conditions for a subsequent effect, but rather that what these 
kinds are is logically dependent on the specific external 
structure”.(WENDT, 1999. p. 84) 

 

Se, por um lado, Wendt enfatiza o papel das idéias na política internacional, por 

outro, o autor não deixa de reservar um espaço para um tipo de materialismo 

residual (´rump materialism´), definido em termos de força material bruta 

(capacidade militar, tecnologia, geografia e recursos naturais). Wendt lembra que 

as forças materiais brutas têm efeito independente na política internacional e que 

as idéias não explicam tudo; “it can not be ideas all the way down”. Mas é só 

devido à interação com as idéias que as forças materiais têm efeito na política 

internacional. 

Portanto, o fato de as idéias terem um papel fundamental na política 

internacional não implica que questões de poder e de interesses nacionais 

percam relevância. Assim, Wendt mantém a importância do poder e dos 

interesses para a explicação do fenômeno internacional, mas acredita que os 

significados atribuídos pelos atores a essas forças são muito mais significativos. 

Ao se perguntar como é constituído o poder, Wendt responde que esse é 

constituído principalmente por idéias e contextos culturais. As formações culturais 

no nível sistêmico são entendidas como idéias compartilhadas que formam 
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normas, instituições, etc., e que constituem o significado da distribuição de poder, 

seja através de percepções ou através de identidades e de interesses. 

 Dessa forma, as forças materiais brutas, sua distribuição e composição, 

também têm efeitos sobre a vida internacional e, portanto, seus efeitos não 

devem ser negligenciados na análise da política internacional. 

Wendt justifica a importância das forças materiais ao argumentar que elas 

podem ter determinados efeitos que definem, para os atores, os limites das 

atividades que podem ser realizadas e os custos relativos de perseguir várias 

opções que requerem atividade física. 

Contudo, tais efeitos são relevantes na medida em que interagem com os 

interesses e a cultura, influenciando a ação dos agentes e as estruturas em 

determinadas direções e não em outras, ajudando a definir as possibilidades de 

ação dos agentes. Em última instância, argumenta Wendt, são nossas “ambições, 

medos e esperanças” as que conduzem a evolução social, e não as forças 

materiais como tais. Em outras palavras, a estrutura material e a ideacional 

compõem um todo articulado: sem idéias não se pode compreender os 

interesses; sem interesses não se pode atribuir significado às forças materiais; e 

sem forças materiais não há realidade. 

No que diz respeito à constituição dos interesses, esses também são 

constituídos por idéias. O conceito de identidade é, igualmente, fundamental para 

entender a forma como são constituídos os interesses, uma vez que aquelas 

provêem a base para esses. Assim, o conceito de identidade funciona como um 

vínculo entre as estruturas e os interesses.(WENDT, JEPPERSON, 

KATZENSTEIN, 1996). Tal como afirma Ted Hopf, as identidades são 

necessárias, ao cumprirem uma função essencial, qual seja a de que, ao dizer 

quem o ator é, as identidades referem-se a um conjunto particular de interesses 

ou preferências com respeito à escolha de opções em âmbitos particulares e 

acerca de atores particulares. 

Dessa forma, as preferências dos atores e as ações decorrentes estão 

intimamente relacionadas com as identidades. Para Katzenstein (1996), os 

interesses de segurança são definidos (e não ‘descobertos’) por atores que 

respondem a fatores culturais através de um processo de interação social. Muitos 
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interesses dependem, outrossim, da construção particular da própria identidade, 

em relação à identidade dos outros.  

Dessa forma, argumentam Jepperson et al. (1996), que “os atores, 

frequentemente, não podem decidir quais são seus interesses até conhecerem o 

que eles mesmos representam – quem são eles – o que, por sua vez, depende de 

suas relações sociais.”  

O argumento, em última instância, é o de que entre os diferentes tipos de 

idéias, há algumas que constituem interesses. Além disso, idéias e interesses não 

podem ser analisados como se fossem variáveis causais concorrentes, uma vez 

que apenas uma pequena parte do que constitui os interesses é material; o resto 

é ideacional, isto é, esquemas constituídos por idéias compartilhadas. A fim de 

identificar quais são as idéias relevantes, é pertinente observar os processos 

discursivos dos atores.  

Daí a sugestão de Wendt de que, ao se confrontar com explicações 

materialistas, devem-se investigar as condições discursivas subjacentes. Isso 

porque somente quando se identificam tais condições, pode-se conhecer o 

potencial de realização das forças materiais. 

 Além do idealismo, outro pressuposto do construtivismo, relevante para 

este estudo, é o do estruturalismo ou holismo. Parte-se da idéia de que as 

estruturas sociais têm efeitos que não podem ser reduzidos aos agentes e a suas 

interações. Assim, o problema agente-estrutura se encontra no cerne do debate 

entre individualistas e holistas. As posições defendidas por ambas as correntes 

sustentam que agentes e estrutura são interdependentes. Essas visões 

discordam apenas quanto ao grau de interdependência verificado: os 

individualistas argumentam que as estruturas podem ser reduzidas às 

propriedades e às interações dos agentes, enquanto que os holistas sustentam 

que a estrutura tem propriedades irredutíveis. A partir desse debate, Wendt adota 

uma posição intermediária para tratar a relação agente-estrutura, situando-os em 

relações de mútua constituição e outorgando-lhes o mesmo status ontológico, 

salientando as relações de co-determinação ou de interação. 

Respeito ao problema do agente, uma das grandes preocupações do 

construtivismo é entender como os atores são socialmente construídos. Segundo 

Wendt, o Estado é um verdadeiro ator. Ao considerar o Estado como ator é 
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possível atribuir-lhe determinadas propriedades, tais como identidade e 

interesses. O agente intencional Estado é, portanto, possuidor de um ‘self’, 

porque realiza ações segundo determinados propósitos, e também é unitário, por 

não ser redutível às suas partes. 

 No que diz respeito ao conceito de estrutura, ela é caracterizada por Wendt 

como ´distribuição de conhecimento´ ou de idéias que organizam as ações dos 

agentes. Portanto, a estrutura é definida como um fenômeno social, e não apenas 

material. Essa característica da estrutura pressupõe que os agentes são 

inseparáveis das estruturas sociais porque suas ações somente são possíveis em 

virtude daquelas estruturas, particularmente do tipo de cultura anárquica 

dominante nas interações dos agentes. E é na interação entre os agentes que 

ocorre a distribuição de conhecimento. Por sua vez, as estruturas de distribuição 

de conhecimento, ou em outras palavras, de conhecimento coletivo, dependem de 

os atores acreditarem em algo que os induza a realizar determinadas práticas que 

reproduzam aquelas estruturas; mas os efeitos do conhecimento coletivo não se 

reduzem às crenças dos indivíduos.  

Theo Farrell (2002), exemplifica essa idéia da seguinte maneira: 

 

“For instance, where actors are great powers, the social structure is an 
international system that gives meaning to great power and recognizes 
this identity in particular practices, such as use of force against smaller 
states; through such practices, states –great and small – in turn shape 
the international system.” (FARREL, 2002. p. 50) 

 

 

Em função do conhecimento coletivo entendido dessa forma, Wendt afirma 

que a cultura é mais do que o somatório de idéias compartilhadas dos indivíduos. 

Trata-se, na verdade, de um “fenômeno inerentemente público” por ser “ 

“sustentado comunalmente”  Essa qualidade de ‘público’ e de ‘comunal’, outorga à 

estrutura um caráter de transcendência, uma vez que a estrutura é um tipo de 

conhecimento que “persists beyond the lives of individual social actors, embedded 

in social routines and practices as they are reproduced by interpreters who 

participate in their production and workings. Intersubjective meanings have 

structural attributes that do not merely constrain or empower actors. They also 

define their social reality" (ADLER, 1997. p. 327). 
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A anarquia – geralmente entendida, no âmbito das Relações 

Internacionais, como a ausência de uma autoridade ou governo central – também 

é uma estrutura social e, portanto, afeta as identidades e os interesses dos 

Estados.  

Trata-se de um fenômeno ideacional que permite várias lógicas diferentes, 

uma vez que a anarquia como tal não tem uma lógica intrínseca; a lógica da 

anarquia depende do tipo de estrutura ideacional no qual está inserida.  

Wendt apresenta três lógicas de anarquia – a hobbesiana, a lockeana e a 

kantiana – que se baseiam nos diferentes papéis do Eu e do Outro que os atores 

podem assumir no sistema internacional: inimigo, rival e amigo, respectivamente. 

Portanto, não existe uma única lógica anárquica, mas várias lógicas ou culturas 

anárquicas dentro das quais os atores atribuem diferentes papéis uns aos outros. 

Nesse sentido, a estrutura de papéis – compreendidos como propriedades da 

macro-estrutura, representações coletivas, e não como propriedade dos agentes 

– é de vital importância. 

Assim, em função da distribuição de papéis no sistema, aquelas três macro 

culturas de política internacional possuem distintas regras de engajamento e 

lógicas de interação. Para entender como essas culturas constroem os atores e 

são reproduzidas pelos mesmos, Wendt lembra que existem três graus de 

internacionalização daquelas culturas ou, ainda, das normas que são geradas a 

partir das mesmas. 

 Os Estados ou são forçados a aceitar essas normas – através da coerção–

, ou as aceitam por motivos próprios – auto interesse – ou podem, também, vê-las 

como legítimas – legitimidade. Contudo, a construção somente começa a ocorrer 

quando se verifica adesão a leis legítimas.  

A estrutura do sistema internacional dependerá do tipo predominante de 

papéis. Assim, a estrutura de papéis é definida como a configuração das posições 

dos sujeitos, segundo idéias compartilhadas. As estruturas de sistemas 

internacionais regionais ou globais constituem contextos de interação que ora 

inibem, ora facilitam a emergência e a formação da identidade coletiva, os 

Estados cumprem com as normas porque as consideram legítimas e porque se 

identificam com elas.  
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Como se viu, a estrutura do sistema internacional é formada por idéias ou 

conhecimento coletivo. O papel das idéias, portanto, é chave para entender a 

relação entre identidades e interesses, os quais se encontram notadamente em 

interação, durante a atuação dos agentes. A característica principal de uma 

identidade é que possui uma base intersubjetiva (qualidade sistêmica) e, portanto, 

relacional por levar em consideração o “outro”.  

Segundo Risse et al ., 

“(…) new ideas including principles, beliefs, knowledge, and new identity 
constructions are the more likely to impact upon and be incorporated in 
norms, consensual knowledge and collective identities, the more they 
resonate with given norms, knowledge structures and traditional 
identities embedded in political institutions and collective cultural 
understandings” (RISSE ei. al. 1999. p. 156). 

 

Wendt enumera quatro espécies de identidade que os Estados podem 

sustentar simultaneamente. A primeira, é identidade pessoal, caracterizada, 

fundamentalmente, pela consciência e pela memória do ‘eu’ (do grupo), como um 

locus separado de pensamento e atividade.  

Esse tipo de identidade é exógena aos outros grupos, sendo, portanto, 

qualidade do ator unitário, verificada em virtude do seu auto-entendimento. O 

segundo tipo é a identidade tipo, que diz respeito às características 

compartilhadas de cunho social, como o idioma. O terceiro tipo é a identidade 

papel/função, que depende do lugar ocupado na estrutura social; isso implica 

cumprir determinadas normas de comportamento com relação aos ´outros´.  

Vale destacar que a definição dos papéis não é feita por um processo de 

institucionalização, mas pelo grau de interdependência ou de intimidade entre o 

‘eu’ e o ‘outro’. Finalmente, a identidade coletiva é formada por uma combinação 

da identidade corporativa ou pessoal e a identidade de papel ou função. Mas a 

identidade coletiva, além de incluir as outras, vai além da mera interdependência 

dos agentes para alcançar um grau de identificação com o outro. 

 

“Identification is a cognitive process in which the Self -Other distinction 
becomes blurred at the limit transcended altogether. Self is ‘categorized’ 
as Other .Identification is usually issue-specific and rarely total (…) but 
always involves extending the boundaries of the Self to include the 
Other” (WENDT, 1999. p. 229). 
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Esse tipo de identidade induz os atores a definir o bem-estar do outro como 

se fosse parte do ‘eu’, dando origem a uma relação altruística. Assim, a 

identidade coletiva é um tipo de identidade ‘social’ e tem por característica 

principal o fato de não se basear nas propriedades intrínsecas dos agentes; isso 

porque existe somente em relação aos outros. As identidades ‘sociais’ são um 

conjunto de significados que um ator atribui a si mesmo, ao mesmo tempo que 

leva em consideração a perspectiva dos outros.   

A identificação com o outro, contudo, deve ser vista como um continuum 

cujos extremos se estendem entre o positivo e o negativo e cujo conteúdo varia 

segundo áreas ou questões. 

Embora a identidade coletiva seja caracterizada por um alto grau de 

identificação entre o Eu e o Outro -‘nós’ -, é importante reconhecer que existem 

limites. O primeiro deles é que as identidades coletivas dependem do tipo de 

relação que existe entre os agentes; isto é, a identidade coletiva é ‘relationship 

specific’. O segundo é que o alcance e as implicações comportamentais da 

identidade coletiva dependem do propósito para o qual foi constituida; isto é, a 

identidade coletiva é ‘issue specific’. Terceiro, mesmo que a identidade coletiva se 

refira a uma relação específica e a um assunto específico, ainda pode existir uma 

tensão com identidades egoístas, uma vez que raramente há uma identificação 

total, devido a que pode existir uma tensão contínua entre os desejos de 

individualidade e assimilação.  

É em função desses limites à identidade coletiva que Wendt prefere a 

figura de ´círculos concêntricos de identificação´, salientando a idéia de variação 

gradual dependendo do caso. 

Isto é, a identificação com o outro depende de quem é o outro, do que está 

em jogo na interação e da satisfação das próprias necessidades. Contudo, como 

adverte o autor, “os Estados sempre procurarão preservar sua individualidade, 

mas isto não exclui a possibilidade de tornar os termos dessa individualidade mais 

coletivos.”  

Quando os Estados desenvolvem uma identidade coletiva, esta se 

transforma numa base para interesses comuns, o que implica uma lógica 

particular de anarquia  as identidades implicam interesses sem que possam ser 
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reduzidas aos mesmos. Primeiro é preciso saber quem ‘eu sou’ para saber o que 

‘eu quero’; os interesses pressupõem identidades. 

 A relevância da inclusão dos interesses na análise reside no fato de que 

as identidades não explicam, por si só, as ações dos agentes; embora as 

identidades outorguem direção aos interesses, os interesses, por sua vez, 

provêem força e motivação às identidades.  

Wendt faz uma discussão sobre os interesses dos Estados, que podem ser 

objetivos ou subjetivos. Os interesses objetivos referem-se às necessidades ou 

imperativos funcionais que visam à reprodução de uma determinada identidade. 

Esses interesses são objetivos, na medida em que existem independentemente 

da vontade do ator; se não são realizados, as próprias identidades não 

sobreviverão.  

Para Wendt, o interesse nacional é objetivo: refere-se aos requisitos de 

reprodução ou de segurança dos Estados ou sociedades, quais sejam: a) 

sobrevivência física: a manutenção da vida do complexo social como um todo; b) 

autonomia: habilidade do grupo de exercer controle sobre seus recursos e forma 

de governo; c) bem-estar econômico: manutenção do modo de produção e dos 

recursos do grupo; e d) auto estima coletiva: a necessidade de um grupo de se 

sentir bem sobre si mesmo, por respeito ou status. 

Por sua vez, os interesses subjetivos dizem respeito a crenças sobre como 

atender às necessidades de identidade, fazendo com que sejam a motivação para 

determinado comportamento. Já não se referem à reprodução da identidade, e, 

sim, à forma como deve ser reproduzida. Os interesses objetivos e subjetivos 

podem ser interpretados de várias maneiras. Mas, como adverte Wendt, eles 

devem estar enraizados em determinada concepção de identidade.  

Tanto as identidades quanto os interesses são construídos pela estrutura 

ideacional através de processos de interação. A interação é entendida em um 

sentido amplo, uma vez que ela abrange não apenas a tentativa de obter o que é 

desejado, mas também a sustentação e a reprodução das concepções do Eu e do 

Outro que geram aqueles desejos.  

Quanto às formas de interação, Wendt reconhece dois tipos: 

comportamental e retórica. A interação comportamental implica que atos repetidos 

de cooperação podem levar a um incremento dos relacionamentos entre os 
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atores. Isso porque geram efeitos sobre identidades e interesses através de um 

processo de aprendizado, no qual os atores projetam e sustentam representações 

do ‘eu’. Desta forma, 

 

“an actor will gradually change its own beliefs about who it is, helping to 
internalize the new identity for itself. By teaching others and themselves 
to cooperate, in other words, actors are learning to identify with each 
other, to see themselves as a ‘we’bound by certain norms".(WENDT, 
1996. p. 316). 

 

Por sua vez, a prática retórica também gera efeitos, mas isso se dá por 

meio de diferentes modos de comunicação: tomada de consciência, diálogo, 

discussão e persuasão, educação, ideologia, ação simbólica, etc. A prática 

retórica pressupõe que o mundo social está constituído por significados 

compartilhados que podem ser manipulados.  

Daí a importância do simbólico e das práticas discursivas que exprimem ou 

até mudam as idéias sobre quem somos ou sobre o que a ação coletiva é, tendo 

efeitos na redefinição ou reprodução das identidades e interesses. Nesse sentido, 

a idéia de processo de interação social tem um valor crucial para a análise. Isso 

faz com que a cultura seja uma ‘profecia auto-realizável’, pois o conhecimento 

socialmente compartilhado torna a interação relativamente previsível ao longo do 

tempo. A idéia de processo refere-se a como os agentes e as culturas sistêmicas 

são sustentadas por diferentes práticas de política externa, e, às vezes, até 

mudadas.  

Tem a ver com o fato de que tanto a estrutura quanto os agentes são 

efeitos do que as pessoas fazem, isto é, práticas sociais que os reproduzem. 

Entender o processo de interação ajuda a entender o processo de formação de 

identidades coletivas.  

Conforme Wendt, utilizam-se, neste trabalho, duas variáveis que explicam 

por que os Estados se comprometem em políticas pró-sociais que, 

eventualmente, estimulam a formação de identidades coletivas, a primeira das 

variáveis é a interdependência.  

Os atores são interdependentes quando o resultado de uma interação para 

cada um depende da escolha que realizam os outros. Wendt retoma a discussão 

sobre interdependência de Keohane e Nye, que distinguem dois aspectos da 
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interdependência: sensibilidade e vulnerabilidade, a sensibilidade mede o grau no 

qual as mudanças nas circunstâncias de um ator afetam os outros atores, e 

captura o ponto até o qual os resultados para os atores individuais são 

controlados conjuntamente.  

Por sua vez, a vulnerabiliadade mede o custo no qual um ator poderia 

incorrer ao terminar uma relação. A interdependência é uma questão de grau, que 

depende da ‘densidade dinâmica’ das interações num contexto determinado; 

maior densidade significa maior interdependência; a relação é direta. Vale a pena 

destacar que a interdependência depende do tipo de assunto em questão; é issue 

specific, o que significa que o aumento numa determinada área não 

necessariamente implica uma expansão (‘spill over’) a outras.  

De fundamental importância para a formação de identidade coletiva resulta 

o comportamento cooperativo, uma vez que ao escolher a cooperação, os 

Estados estão escolhendo, simultaneamente, reproduzir um tipo de identidade 

social, que leva em consideração o outro; se o outro tem um comportamento 

recíproco, a identidade do primeiro é reforçada, o que levará a mais cooperação 

e, com o tempo, à internalização da identidade coletiva de ambos. 

Contudo, a capacidade da interdependência para induzir à formação da 

identidade coletiva está limitada pelo ‘temor da exploração’. Ao aumentar a 

interdependência, os atores tornam-se mais vulneráveis frente aos outros e, 

dessa forma, têm motivos para sentirem-se inseguros.  

O temor da exploração é uma preocupação genuína na anarquia, e é por 

isso que a interdependência não é uma condição suficiente para a formação de 

identidade coletiva, os Estados cooperam somente se conseguem superar esse 

temor.  

A segunda variável é a auto-restrição, trata-se do processo pelo qual os 

atores superam o temor de serem ‘engolidos’, física ou psicologicamente, por 

aqueles com os quais o ator se identifica. Os atores devem confiar em que suas 

necessidades serão respeitadas, que sua individualidade não será totalmente 

submergida ou sacrificada pelo grupo.  

Criar essa confiança é um dos problemas fundamentais para a formação 

da identidade coletiva. Este tipo de restrição se opõe a outro tipo de restrição 

mais tradicional para o problema da confiança: são as restrições externas, 
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impostas por uma terceira parte, como Grandes Potências, tecnologia militar, 

instituições de segurança, etc., ou até normas como respeito da soberania 

nacional ou resolução pacífica de conflitos.  

Contudo, as restrições externas apresentam o problema de que os Estados 

devem preocupar-se continuamente com as intenções dos outros Estados, os que 

eventualmente podem engoli-los, esse problema não se apresenta com a auto-

restrição.  

Esta última significa que o agente vai restringir-se ou conter-se ele próprio 

nas demandas que realize, facilitando a criação de confiança entre os atores e, 

portanto, a identificação entre eles, na certeza de que as necessidades de cada 

serão respeitadas, mesmo na ausência de restrições externas. Existem, ainda, 

três caminhos através dos quais os Estados sabem que se autorestringem.  

A primeira possibilidade é a conformidade repetida com a instituição de 

segurança coletiva. A segunda á através da política doméstica: os Estados tentam 

externalizar maneiras domésticas de fazer política. E a terceira é a auto-restrição 

propriamente dita (‘self-binding’): as intenções dos Estados são manifestadas 

através de iniciativas unilaterais, sem expectativa de reciprocidade. A auto-

restrição por si só não gera a identidade coletiva. Esta última só é formada 

quando a auto-restrição atua conjuntamente com uma variável como a 

interdependência. 
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Figura 1. Estrutura das Instituições e Processos po r Wendt 

 

 
     Fonte: www.cosmopolitikos.com acesso em 15 jul 2010.  
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2. Os Players da Política Externa Americana 

 

Para que haja uma compreensão melhor de como é elaborada a política 

externa dos EUA é necessário que haja uma análise de como os principais 

envolvidos na elaboração da mesma se comportam e como estes devem atuar 

com seus limites e necessidades 

O sistema de governo dos EUA é caracterizado por uma forte separação 

de poderes, de forma constitucional o poder é dividido entre a presidência – o 

poder executivo --,um congresso bicameral – Câmara dos Deputados (House of 

The Representatives) e Senado - e mais uma corte Suprema.. 

Em termos práticos o maior articulador da política externa dos EUA é o 

poder executivo concentrado na Casa Branca (White House) local de despacho 

do presidente, o qual opera a sua política externa por uma série de outros órgãos 

ligados à ele, sendo os principais: (1) O Conselho Nacional de Segurança 

(National Security Council-NSC), (2) o Departamento de Estado (Department of 

State – DOS), o (3) Departamento de Defesa (Department of Defense – DoD, ou 

Pentágono) assim como as agências de inteligência CIA (Central Inteligence 

Agency), FBI (Federal Bureau of Investigation) e a NSA (National Security 

Agency), em junho do ano de 2002 foi criado pelo Presidente George W. Bush o 

Departamento de Segurança Nacional (Department of Homeland Security – DHS) 

o qual agregou em sua estrutura outras 22 pequenas agências de segurança 

localizadas em outras agências federais (CAMERON, 2005). 

Existem diversas críticas a esse grande sistema de segurança adotado 

pelos EUA já que muitas agências acabam exercendo papeis sobrepostos e 

disputando áreas de influência o que autores como Fraser Cameron e David Cole 

classificam como turf wars, problema este extremamente vinculado ao orçamento 

de defesa que garante a sobrevivência desses órgãos, os quais no Governo W. 

Bush teve incrementos exorbitantes. 

 Um dos exemplos que podem ser citados do uso desta grande estrutura 

de defesa dos EUA foi o Plano Colômbia, implementado em 2001 em acordo com 

o Governo da Colômbia para o combate ao narcotráfico naquele país o qual 

contou com o apoio militar, logístico e econômico dos EUA, tendo em vista que 

80% da cocaína consumida nos EUA têm origem na Colômbia. O plano foi 
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articulado pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Justiça além de 

oficiais e outras 8 agências governamentais ligadas à diversos outros órgãos. A 

linha tênue entre a segurança doméstica e a segurança internacional dos EUA 

está cada vez menor e a articulação da política externa também gradativamente 

não está mais à cargo apenas do Departamento de Estado (CAMERON, 2005, 

p.35)   

 

2.1 O Poder Executivo 

 

 O principal agente para a elaboração e execução da política externa dos 

EUA, sem dúvida é o presidente representado através da Casa Branca, sendo 

este o ator principal para a política de decisão das relações exteriores. Cabe ao 

presidente da república a determinação da agenda e assim o uso do cargo para 

convencimento do público em geral de suas intenções e de suas políticas, sendo 

esta talvez uma de suas maiores habilidades.  

 Para tanto, o presidente utiliza o Conselho de Segurança Nacional (NSC) 

órgão de extrema confiança para ele, no qual repousa principalmente à atividade 

principal de elaborar relatórios e prover o presidente de conselhos e opções. O 

NSC será abordado com mais detalhe à frente. 

 Na execução de sua tarefa constitucional e para garantir uma presidência 

efetiva o presidente deve agregar qualidades como, habilidade de comunicação, 

persuasão e capacidade de congregar suporte público. Porém, mesmo os 

presidentes mais habilidosos não detêm o controle total da agenda da política 

internacional, já que durante seu mandato surgiram eventos não previstos os 

quais terão que reagir em um espaço de tempo curto, haja vista também que um 

mandato de quatro anos define pouco tempo para mudanças, sendo necessário 

que a agenda internacional seja pensada de certa forma para o curto prazo 

(CAMERON, 2005. p. 38). 
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Figura 2. Formadores da Política Externa dos EUA 
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Fonte: CAMERON, 2005. p. 36 

 

 

O Conselho Nacional de Segurança (NSC) é o órgão, como dito acima, 

mais próximo e de maior confiança associado ao presidente norte-americano e é 

formado pelo Vice-Presidente, os secretários dos Departamentos de Estado e de 

Defesa, o chairman  Joint Chief of Staff9,do diretor da CIA e do assessor de 

segurança nacional. Sendo os membros do NSC que provêm ao presidente uma 

contínua linha de informações e relatórios, foi constituído pelo Ato de Segurança 

Nacional em 1947 e complementado pelo Ato de Segurança Nacional em 1949, 

colocado então à disposição o escritório executivo do Presidente (WHITE 

HOUSE, 2010) Figura crescente nos últimos tempos o assessor de segurança 

nacional está entre o contato direto com o presidente e a estrutura formal do NSC, 

o assessor nacional de segurança desempenha um papel mais de bastidores, a 

exemplo de Condoleezza Rice no primeiro governo W. Bush.  

Ao contrário do resto do gabinete presidencial a função do assessor 

nacional de segurança não está baseada em leis e muito menos presta conta ao 

Congresso estando à disposição do presidente; suas funções de certa maneira 

são mais objetivas do que as funções de outros membro do gabinete presidencial, 

porém existe pouca dúvida que o papel do assessor nacional de segurança tenha 

crescido consistentemente assim como sua influência no jogo de poder em 

Washington (CAMERON, 2005, p. 41). 

                                                 
9  O Joint Chief os Staff (JSC) é formado pelos comandantes chefes das forças militares 
americanas e é constituído por um chairman e um vice chairman, e tem como objetivo a 
coordenação das forças militares. (JCS WEB SITE, 2010).  
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Ao assumir a presidência W. Bush diminui a estrutura do NSC 

simplificando-a, diminuindo sua parte econômica, humanitária e de comunicação 

e relacionamento com o legislativo, devolvendo muitas dessas funções a estrutura 

da Casa Branca, no governo Clinton foi expandida sendo agregado o conselho 

nacional econômico, concentrando-se nas tarefas de articulação política e de 

defesa, atribuindo-lhe maior foco para as funções de assessoramento direto, 

relatórios e gerenciamento do processo de decisão, assim como a defesa e 

explicação ao público das diretrizes criadas pelo presidente (CAMERON, 2005, p. 

43) 

   Como as questões de segurança nacional têm aumentado em 

complexidade e em atores, apenas a Casa Branca transmite a segurança e a 

confiança necessária para que os atores envolvidos se coordenem de forma 

eficaz e é papel do NSC coordenar as ações e as informações. Bom exemplo 

desta coordenação está na capacidade do NSC em realizar as ações necessárias 

para resposta do 11 de setembro de 2001, segundo o jornal New York Times nas 

semanas subseqüentes ao atentado terrorista de 11 de setembro o NSC se reuniu 

ao menos três vezes por semana para tomar decisões referente à guerra ao 

terror. (NEW YORK TIMES, 2001). 

 Para tanto, o assessor de segurança nacional deve ter uma postura 

conciliadora e de segurança para que possa agregar credibilidade junto aos seus 

companheiros, repassando suas visões e seus melhores conselhos de forma justa 

para cada assunto em pauta. Esta relação depende invariavelmente da química 

entre o presidente e seu assessor de segurança. Novamente o governo W. Bush 

serve como bom exemplo deste tipo de relação, à época em que Rice era 

assessora de segurança nacional ao que tudo indica a relação entre ela e o 

presidente era muito próxima e esta gozava de livre acesso ao presidente e em 

diversas ocasiões teve que balancear as disputas entre Colin Powell e Donald 

Rumsfeld, respectivamente Secretário de Estado e Secretário de Defesa (MONIZ 

BANDEIRA, 2005 e CAMERON, 2005 p. 44). 

 Dada a estrutura do DOS e do DoD, é compreensível que o presidente 

tenha maior confiança no seu assessor de segurança nacional, pois este é 

alguém que ele conhece e confia o que nem sempre ocorre com os outros 
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departamentos citados acima que em geral detêm em suas cadeiras burocratas 

de carreira.  

 Como dito anteriormente, o assistente de segurança nacional não 

necessita de confirmação do Congresso desta forma não deve prestar contas ao 

Congresso, mas a utilização de discursos públicos e a aparição nos meios de 

comunicação se tornam cada vez mais necessários, o que de certa forma reflete a 

atitude do governo em difundir sua política externa e convencer aos outros 

Estados de que a Casa Branca é o lócus real de poder quando se fala em política 

externa. Pouco se espera que esta situação com relação ao NSC irá mudar, 

principalmente quando se observa o quanto sua estrutura se desenvolveu de 

forma firme e eficiente no ato de coordenar e gerencia a política externa norte-

americana. 

 

2.1.1 O Departamento de Estado Americano 

 

No caso do Departamento de Estado (DOS), tem como função a execução 

da diplomacia norte-americana e o Secretário de Estado tem como principal 

atividade a de ser o principal conselheiro do presidente no que tange as relações 

exteriores americanas, conforme a lei aprovada pelo congresso americano em 

julho de 1789. (U.S.  DEPARTMENT OF STATE, 2009). Naturalmente a 

escolha da Casa Branca como fonte, advém de sua função como representação 

do poder Executivo do Estado norte-americano e local de atuação do seu 

presidente (CORNELL,2009), também cabe ao  Secretário de Estado a primeira 

linha de sucessão executiva na ausência do presidente, a sucessão inicia-se com 

o Vice-Presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do 

Senado e então o Secretário de Estado (U. S. SENATE, 2009). 

O DOS tem o papel primário de: (1) liderar e coordenar a representação 

dos EUA ao redor do mundo, (2) conduzir negociações e concluir acordos e 

tratados, (3) gerenciar o orçamento da relações internacionais e (4) coordenar e 

dar suporte às atividades de outras agências norte-americanas(CAMERON, 2005. 

p. 46). 

 Em muitos aspectos o DOS tem sua função eclipsada pelo NSC, pois em 

muitos casos o natural seria que a órgão de representação diplomática estatal 
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fosse o principal elaborador e executor das diretrizes políticas elaboradas pela 

Casa Branca, porém muitos analistas vêem o DOS como uma estrutura 

demasiadamente burocratizada e que ao contrário do assessor de segurança 

nacional, o Secretário de Estado em geral é um oficial de carreira, o que não 

garante total confiança e alinhamento automático ao presidente, os mais bem 

sucedidos Secretários de Estado foram aqueles que eram próximos ao 

presidente, diminuindo a distância entre a Casa Branca e o DOS.  

O DOS também carece de atividade interna em suas atribuições sendo um 

departamento completamente voltado para funções fora do país, ao contrário de 

todos os outros departamentos e ministérios que têm suas atividades ligadas ás 

políticas internas, o que torna este departamento pouco conhecido da população 

norte-americana, onde muitos não têm qualquer conhecimento do que seja o DOS 

e muito menos de suas atividades constitucionais. 

Outra questão que vem minando a habilidade do DOS em executar suas 

atividades reside no contingenciamento de verbas destinadas a ele. No 

orçamento de 2005 do DOS foi de apenas US$ 8,1 bilhões, um incremento de 20 

por cento em relação ao ano de 2001 para gastos principalmente de ajuda aos 

países envolvidos na guerra ao terror e para a obtenção de materiais para a 

segurança das embaixadas  ao passo que o DoD recebeu neste mesmo ano algo 

em torno de US$ 450 bilhões para o exercício de suas atividades (WALT, 2002. p. 

347). 

 

Tabela 2. Gastos dos EUA com diplomacia de 1981 a 2 004 

Ano Fiscal 
USD Mil 

Function 150* 
Constante Ano Fiscal 

Function 150* 
Atualizado 

1981 12.194 22.445 
1982 14.222 24.592 
1983 16.017 26.443 
1984 17.396 27.592 
1985 24.057 36.977 
1986 20.279 30.326 
1987 18.800 27.229 
1988 18.079 25.252 
1989 18.537 24.873 
1990 20.027 25.923 
1991 21.321 26.511 
1992 20.927 25.258 
1993 21.194 24.851 
1994 20.854 23.924 
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1995 20.166 22.599 
1996 18.237 20.037 
1997 18.333 19.786 
1998 18.289 20.583 
1999 23.824 24.981 
2000 23.776 24.336 
2001 23.119 23.119 
2002 25.784 26.534 
2003 26.975 27.893 
2004 27.268 28.962 
*Function 150: significa a linha de fundos no orçamento destinadas para gastos com Relações 
Internacionais. 
Fonte: CAMERON, 2005. p. 51 
 
 

Ao contrário do NSC o DOS tem supervisão direta do Congresso Nacional 

tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado através das comissões 

permanentes SFRC (Senate Foreign Relations Committes) e o HIRC (House 

Internacional Relations Committes), assim como o Secretário de Estado deve ter 

sua nomeação aprovada pelo Senado (US SENATE, 2009), as supervisões 

destes dois comitês em geral são pesadas junto ao DOS, pois a visão de muitos 

congressistas é de que o governo gasta muito dinheiro com outros países ao 

passo que poderia se concentrar mais em gastos internos.  

Após os atentados de 11 de setembro de 2001 houve um aumento 

significativo no interesse do congresso norte-americano e uma mudança de foco 

nos gastos do DOS como esforço para ganhar a guerra contra o terror, aumento 

em gastos para áreas estratégicas como, desenvolvimento e ajuda humanitária 

foram liberados em tempo recorde, principalmente para os países da Ásia central 

como parte do esforço para desenvolver a democracia, diminuir a pobreza e 

estabilizar a situação política dos países nesta área do globo.  

Porém, debates entre conservadores, que argumentam que o mercado livre 

e o setor privado que deve promover o crescimento econômico, e o liberais que 

argumentam que os EUA têm a responsabilidade moral de ajudar a diminuição da 

pobreza global (CAMERON, 2005. p. 53). 
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2.2 Orgãos de Defesa 

 

O Departamento de Defesa (DoD), também conhecido como Pentágono 

por estar localizado em uma grande estrutura de cinco lados lembrando a referida 

forma geométrica, foi constitucionalmente constituído após a II Grande Guerra 

através do Ato de Segurança Nacional em 1947 pelo Presidente Harry S. Truman, 

estabelecendo a organização dos órgãos de defesa e inteligência dos EUA. 

 Tem por objetivo (1) a formulação da política de defesa de forma geral, (2) 

da estratégia militar norte-americana e (3) a definição da “missão declarada” das 

forças armadas. O pentágono também sofre com a sobreposição de funções 

indicada acima na explicação da função do NSC, já que o primeiro item da sua 

missão também se encontra com a função principal do NSC, mas não se deve 

minimizar a função do DoD na elaboração da política externa norte-americana, 

notadamente no que tange o seu grande volume de recursos no orçamento 

nacional norte-americano, procedido de uma discussão demasiadamente calorosa 

por parte dos representantes do Estado no que tange a grande aproximação dos 

militares com a indústria bélica (US CODE BROWSE, 2010 e CAMERON, 2005. 

p.53). 

 Durante os 40 anos da Guerra Fria adicionaram demasiada influencia ao 

DoD em função da política de contenção adotada pelos Estados Unidos para a 

disputa com a antiga União Soviética, gerando gastos enormes em defesa e 

construção de armas, ocasionando um triângulo de influências entre o os 

burocratas da defesa, as empresas de armas e de construção ligadas ao poderio 

militar e o Congresso norte-americano no qual seus congressistas se tornavam 

cada vez mais dependentes das doações das empresas ligadas ao militarismo, 

conforme indicado por Moniz Bandeira, 2006:  

 

“De qualquer forma, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos 
precisavam de uma rationale para manter e expandir a sua vasta 
estrutura militar, que começaram a construir , desde 1947, mediante 
alianças com outros países, a pretexto de conter a União Soviética e o 
que se convencionou chamar de “comunismo internacional”. Essa 
estrutura militar justificara enormes gastos com defesa, cabendo ao 
Pentágono, anualmente, 23% do orçamento total dos Estados Unidos, 
ou seja, o motante de US$ 300 bilhões, em 1989, quando o muro de 
Berlim desintegrou-se. Ao longo desse período – 1947 -1989 – o 
Congresso destinou em torno de US$ 11,5 trilhões à sustentação da 
máquina de guerra americana, mais alguns bilhões para à fabricação de 
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armas nucleares, assistência militar à outros países , coleta de 
inteligência, preparação de defesa civil e pesquisa militar” (MONIZ 
BANDEIRA, 2006. p. 482). 

 

A estrutura do DoD conta com o Secretário de Defesa e um vice-secretário, 

são quatro sub-secretárias e uma infinidade de secretários-assistentes. O oficial 

mais antigo é o presidente do JSC, no entanto o presidente não tem qualquer 

posição de comando formal, a estruturas mais importantes no DoD são os quatro 

comandos-em-chefe (CINCs) regionais que de fato detém a capacidade 

operacional do departamento.  

Os CINCs correspondem a um quarto dos mais altos escalões militares e 

dos mais graduados oficiais militares dos EUA e são responsáveis por gerenciar 

as operações militares em regiões distintas do mundo:  Central (Ásia, Oriente 

Médio e Oriente Próximo), Européia, Sul e Pacifico. Durante a guerra do 

Afeganistão e do Iraque o CINC Central, localizado em Tampa na Flórida, foi o 

responsável pela execução e elaboração dos jogos de guerra norte-americanos e 

sua influência aumenta á cada dia, já que nos últimos 15 anos o Oriente Médio 

está no centro da política externa norte-americana.  

Grandes orçamentos administrados pelos CINCs aumentam sua influência 

na política externa norte-americana, orçamentos estes que não têm a supervisão 

do Congresso, enquanto como dito anteriormente o orçamento do Departamento 

de Estado foi significativamente diminuído.  

Os CINCs detêm um respeito considerável em suas respectivas regiões e 

têm uma função importante na política externa, porém por se tratarem de órgãos 

puramente militares suas visões filosóficas na formação de alianças em diversos 

momentos entram em conflito com o as visões civis, notadamente com o 

procedimento do Departamento de Estado (CAMERON, 2005. p. 58-59). 
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 Figura 3. Estrutura do Departamento de Defesa dos E UA 

 
       Fonte: CAMERON, 2005. p. 51 
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Também criada pelo Ato de Segurança Nacional de 1947 A Central de 

Inteligência Americana (CIA) é o maior aparato de inteligência do globo contando 

com quinze agências diferentes para o fornecimento de inteligência necessária 

para a formulação da política externa norte-americana, o diretor da CIA também 

acumula o cargo de diretor da comunidade de Inteligência, a supervisão das 

atividades da CIA é exercida pelo NSC e por duas comissões no congresso para 

a revisão das operações e o nome do diretor da CIA deve ser confirmado pelo 

Senado. 

A CIA foi listada nesta mesma sessão em conjunto com o DoD devido ao 

alto grau de dependência financeira da CIA em relação à este departamento esta 

amplamente distribuído no orçamento do DoD, algo em torno de US$ 32 bilhões 

em 2004, talvez a tarefa mais complicada da CIA é associar, agregar e analisar os 

dados de inteligência de todas as fontes das quais esta agência recebe, a relação 

entre a CIA e o presidente em geral reflete a importância que cada presidente 

coloca nos relatórios da agência. 

 Diante desta tarefa de difícil execução a CIA sofreu um grande revés com 

o advento do 11 de setembro de 2001 e no final do ano de 2002 com a redação 

final do relatório sobre o 11 de setembro (THE 9/11 COMISSION REPORT), a 

comissão foi formada por 10 congressistas, 5 Republicanos e 5 Democratas, no 

intuito de manter a isenção bipartidária e também como exemplo de unidade 

nacional em um momento de grande distenção, o relatório demonstrou que a 

tanto a CIA quanto o FBI detinham informações relativas aos planejamentos dos 

ataques terroristas, porém não houveram maiores providências no intuito de 

prevenir o ataque.  

O relatório também afirma que existiam muitas evidências de que não só 

no governo W. Bush como também no governo Clinton o terror foi em muitas 

maneiras negligenciado e que houveram “falhas de imaginação, política, 

habilidade e gerenciamento” e que os Estados Unidos foram falhos em não 

atualizarem suas capacidades para perseguir as ameaças da Al-Qaeda e foi 

carente em sua inteligência. O relatório também aponta que houveram diversas 

disputas burocráticas e enquadramentos em estruturas antiquadas, houve 

condenação de que entre 1995 e o 11 de setembro havia pouca inteligência sobre 

o terror.  
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Por fim, houve o aconselhamento da elaboração de um centro nacional de 

combate ao terror e a criação de um novo posto de Diretor da Inteligência 

Nacional em separado da CIA (9/11 COMISSION REPORT, 2002). 

Em junho de 2002 foi criado o Departamento de Segurança Doméstica 

(Office of Homeland Security) a cargo do ex-governador da Pensilvania, Tom 

Ridge, com o objetivo de articular domesticamente ações de combate ao 

terrorismo, com foco principal em vigilância de fronteiras, transportes, prontidão 

para emergências, contramedidas para ataques químicos, biológicos, radiológicos 

e nucleares, além de análise de informações e proteção à infra-estrutura. Esse 

departamento tornou-se responsável por um sistema de alerta de cores para o 

país, que indica o nível de risco de novos ataques terroristas, o novo 

departamento ocasionou uma grande mudança na administração em Washington 

já que absorveu 22 outras agências, além de 170 mil funcionários e um 

orçamento de algo em torno de US$ 40 bilhões. 

Também agregou o INS (Immigration Naturalization Service), a alfândega e 

a guarda costeira, além de atender algumas demandas compartilhadas para 

cooperação com aliados norte-americanos na proteção contra o terror. 

Inevitavelmente este novo departamento passou a disputar influência em áreas 

antes compreendidas pelo FBI e CIA (turf wars) (CAMERON, 2005. p. 64 e 

PECEQUILO, 2005. p. 377).  

 

2.3 O Congresso 

 

 Em suas atribuições constitucionais o Congresso norte-americano não tem 

influência de agenda setter na política externa norte-americana, função 

completamente destinada a Casa Branca, mas baseado no pressuposto de 

checks and balances o Congresso exerce uma função de supervisão e ratificação 

de processos específicos da política externa norte-americana que pode 

eventualmente viabilizar ou não as pretensões do Executivo, dentre elas estão (1) 

regular negócios, (2) declaração de guerra, (3) aprovar nomeações presidenciais 

e (4) ratificação de tratados. Ademais, o Congresso tem a atribuição de aprovar 

as contas e as indicações de gastos no orçamento do governo (CAMERON, 2005. 

p. 67). 
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 Através dos anos de história norte-americana o executivo e o legislativo 

têm travado pequenas batalhas principalmente quando o partido do presidente 

não tem a maioria do Congresso – o que McCubbins identifica em um de seus 

textos como sendo o momento de gridlock10 onde impasse institucionais 

acarretados tanto pelo executivo quanto pelo legislativo, ocasionados por 

pequenos grupos ou não, a elaboração de leis e/ou a execução das atividades do 

governo fica prejudicada por impasses e divergências – mas em momentos de 

crises nacionais, como no 11 de setembro, as coalizões tendem a se juntar em 

torno do Executivo. (MCCUBBINS, 2000). 

 O congresso também mantém em seu poder comitês para fiscalizar as 

atividades do executivo podendo chamar oficiais para audiências sobre vários 

aspectos da política externa dos EUA,  

 Os comitês envolvidos no Congresso são, no Senado o Senate Foreign 

Relations Committee (SFRC) e na Câmara dos Deputados o House Internacional 

Relations Committee ambos os comitês em sua estrutura se subdividem em 

outros subcomitês o SFRC tem os seguintes subcomitês, (1) Subcomitê de 

relações com hemisfério Oeste, Peace Corps e Narcóticos Globais, (2) Subcomitê 

das Relações com a África, (3) Subcomitê das Relações com o Ocidente Próximo, 

Sul e Ásia Central, (4) Subcomitê das Relações com o Pacífico e Leste da Ásia, 

(5) Subcomitê de Relações com a Europa, (6) Subcomitê sob questões de 

Operações e Organizações, Direitos Humanos, Democracia e questões globais 

das Mulheres, por fim o (7) Subcomitê sobre Desenvolvimento Internacional e 

Assistência Internacionais, Relações Econômicas e Proteção Ambiental 

Internacional (US SFRC, 2010).  

 A estrutura do HIRC na Câmara dos Deputados também conta com sete 

outros subcomitês sendo eles os seguintes, (1) Subcomitê para a África e 

Riqueza Global, (2) Subcomitê para Ásia, Pacífico e Meio-ambiente, (3) 

Subcomitê para à Europa, (4) Subcomitê para o Terrorismo, Não-Proliferação e 

Negócios, (5) Subcomitê para as Organizações Internacionais, Direito Humanos e 

Supervisão, (6) Subcomitê para o Oriente Médio e Sul da Ásia, por fim (7) o 

Subcomitê para o Hemisfério Oeste (US HIRC, 2010b). 

                                                 
10 O conceito é apresentado no texto Gridlock and the Democratric Tradeoff  Between 
Decisiveness and Resoluteness  
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 Por toda esta estrutura de controle e de supervisão o Congresso exerce 

grande pressão na execução da política externa dos EUA, gerando periódicos 

episódios de teste de forças entre os dois entes do Estado, porém ocorre pouca 

disputa no que tange a participação nos comitês de ambas as casas do 

Congresso tendo em vista que o público em geral detém pouca atenção para 

estes assuntos não se convertendo em votos para os legisladores, também com a 

mesma noção de que a disputa partidária acaba quando o interesse nacional está 

em jogo. 

 O mecanismo mais utilizado pelo Congresso norte-americana para 

influenciar à política externa proposta pela Casa Branca, está na aprovação, 

diminuição ou não aprovação do orçamento proposto pelo chefe do Executivo. 

Quando o Presidente faz o seu pronunciamento do State of Union  ao Congresso 

em janeiro no qual ele define as linhas gerais de como será a sua agenda política 

futura, já existem diversas articulações por parte da Casa Branca para que em 

fevereiro quando o orçamento for enviado ao Congresso ele seja aprovado da 

melhor maneira em relação as pretensões do Executivo (CAMERON, 2005. p. 

71).  

 Ambos os partidos de maioria os Republicanos e os Democratas têm 

enfrentado diferenças internas no que tange os fundamentos da política externa , 

como por exemplo livre comércio, ajuda internacional, expansão de alianças, e 

qual o papel que os EUA devem desempenhar no mundo, o qual limita à 

habilidade de haver uma imposição de idéias e de controle de partido.  

     A ideologia continua tendo grande influência no Congresso e nos principais 

atores da política internacional norte-americana, ocasionando uma aliança entre a 

extrema direita e a extrema esquerda para junção de esforços principalmente no 

que tange os assuntos de maior isolacionismo e imposição da hegemonia militar 

americana, assim como, maior proteção aos mercados norte-americanos 

(PECEQUILO, 2005. p. 360)  

 Na emergência do 11 de setembro de 2001 e as mudanças que este 

evento gerou no plano interno da nação norte-americana, as relações internas e 

internacionais nos EUA ficaram cada vez mais próximas e menos nítidas, o que 

sem dúvida acarretará maiores tensões entre a Casa Branca e o Congresso, 

muito em parte resultado da separação dos poderes, e assim como Clinton em 
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1994, o Governo W. Bush em 2006 com as eleições de meio de mandato verá o 

quão difícil é administrar a política externa sem contar com a maioria no 

Congresso Nacional. 

 

2.4 Grupos de Pressão – os lobbies 

  

 Outro ator que merece destaque na elaboração da política externa norte-

americana são os grupos de pressão e os lobbies, porém estes não atuam de 

forma direta na formação e elaboração desta política, notadamente se 

caracterizam por um corpo disforme constituído de centenas de interesses 

diferentes e incluem grupos étnicos, empresas e Organizações Não-

Governamentais (ONG’s).  

 De forma interessante diversos desses grupos são extremamente 

sofisticados e detém recursos financeiros consideráveis. Estes recursos 

repetidamente são utilizados como doações para campanhas políticas no intuito 

de gerar dividendos em influência, principalmente no Congresso norte-americano.  

 Os lobbies atuais são originados de quase todos os matizes de grupos, ao 

contrário do passado norte-americano da II Grande Guerra e da Guerra-Fria em 

que existiam lobbies de características mais bem definidas, a exemplo dos 

alemães refugiados da Alemanha que eram contra os nazistas, e na Guerra Fria 

quando o que estava em jogo era um posicionamento político-econômico e não 

somente questões religiosas ou de interesse privado. Por esta característica mais 

multi-facetada; à influência dos lobbies dividem quais questões efetivamente são 

de interesse nacional nos EUA atuais (MONIZ BANDEIRA, 2006 e CAMERON, 

2005). 

 Como Samuel Huntington afirma abaixo:   

 

 “...it is necessary to study not only the interest of the American 
state in a world of competing  states but  rather the play of economic and 
ethnic  interests in American domestic policies .In recent years the latter 
has been a superb predictor of foreign policy stands. Foreign policy in 
the sense of actions consciously designed to promote the interests of 
the US as a collective entity… is slowly but steadily disappearing 
(Huntington, 1999). 
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Existe uma transformação nos grandes grupos dominantes dos tempos da 

Guerra Fria em pequenos grupos de pressão, os quais serviram como base ao 

propósito da Guerra-Fria, na atualidade não se encaixam nos modelos anteriores 

e estão demasiadamente preocupados com sua sobrevivência e que suas 

agendas sejam assimiladas e colocadas em movimento, ao passo que grupos 

econômicos e étnicos têm tanta influência que em muitas ocasiões passam a 

minar a capacidade estatal de atuar na política, economia e nas questões 

militares, redirecionando esforços para propósitos mais estreitos sub-nacionais, 

transnacionais e até mesmo não nacionais, tendo em vista que grupos étnicos 

tendem focar suas atenções para as suas crenças e seus “Estados originais” a 

exemplo de um dos lobbies mais fortes atuando nos EUA, o lobby judeu-

americano (HUNTINGTON, 1997). 

Em que as idéias de multiculturalismo e diversidade reforçam e legitimam 

esta tendência. Eles negam a existência de uma cultura comum nos EUA, 

denunciam pressões de assimilação, e promovem a primazia de identidades 

culturais raciais, étnicas, e de outras intenções subnacionais e de grupos, também 

substituindo os direitos individuais pelos direitos de grupos (HUNTINGTON, 1999. 

p. 33).   

 

“Bill Clinton, in contrast, is almost certainly the first president to promote 
the diversity rather than the unity of the country he leads. This promotion 
of ethnic and racial means that recent immigrants are not subject to the 
same pressure and inducements as previous immigrants to integrate 
themselves into American culture. As a result, ethnic  identities are 
becoming more meaningful and appear to be increasing in relevance 
compared with national identity” (HUNTINGTON, 1997. p. 34). 

 

Para tanto nos concentraremos nos lobbies judeu-americano, conservador 

Cristão e a indústria bélica, pois, os lobbies indicados acima tiveram influência 

direta para o surgimento dos anos Bush e das conseqüentes guerras contra o 

terror. 

O lobby judeu-americano, senão o mais forte lobby norte-americano é sem 

dúvida um dos mais bem articulados e bem financiados existentes nos EUA. 

Representado primariamente pelo Comitê Americano Israelense de Relações 

Públicas (American Israeli Public Affairs Comitee- AIPAC) o qual tem em sua 

estrutura 55 mil membros e um orçamento em torno de US$ 25 milhões, a 
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principal agenda da AIPAC consiste em programas de cooperação estratégica 

com Israel, mudar a visão da política norte-americana para o reconhecimento de 

Jerusalém como capital única do Estado israelense e não dividida, manutenção 

da continua ajuda econômica dos EUA para Israel e a segurança dos negócios 

israelenses aumentando a relação econômica entre Israel e EUA através de 

investimentos, pesquisa e desenvolvimento.  

Do ponto de vista industrial e de política externa, no tocante a segurança, o 

complexo industrial militar e de empresas ligadas à energia é dos mais fortes e 

esta instrumentalização da política externa americana se dá com os consecutivos 

aumentos dos gastos militares com justificativa da manutenção de empregos nos 

Estados Unidos, e suas ramificações têm por raízes os anos pós-II Guerra 

Mundial e durante a Guerra Fria.  
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3  Republicanos, Democratas e a Estratégia de Defes a Nacional 

 

Em muitos casos, a dinâmica do poder partidário causa uma mudança de 

ideais políticos de um partido para o outro, o que determina em muito a política 

externa do Estado norte-americano durante tais movimentos. Para tanto, existem 

nos Estados Unidos dois grandes partidos que, desde a sua guerra de 

independência, bem como a fundação da sua República, dominam o cenário da 

Casa Branca dividindo as presidências dos Estados Unidos desde então; são 

eles: o Partido Republicano e o Partido Democrata. 

 Ambos os partidos tem como característica serem categoricamente de 

centro, os Democratas de centro-esquerda e os Republicanos de centro-direita, o 

que de maneira interna se caracteriza por abordagens diferentes no que tange a 

condução das políticas econômicas e sociais e a relação do povo com o governo. 

No entanto, o mesmo não é verdade quando o tema se trata de política externa, 

neste caso, ambos os partidos tendem ao centro e a um consenso de que os EUA 

são após o fim da Guerra Fria a única superpotência, o que em termos militares é 

uma verdade quase indiscutível, e que o EUA deve agir como um país sempre 

vigilante diante dos preceitos democráticos e na defesa de Estados que estão 

dentro de sua esfera de influência (HUNTINGTON, 1997 e LIND, 2006). 

Tanto os Republicanos quanto para os Democratas os interesses nacionais 

norte-americanos baseados no American way of life estão acima de qualquer 

concerto internacional e devem ser supridos em suas alianças no âmbito 

internacional, o chamado internacionalismo norte-americano e que a utilização 

tanto da high politics quanto das low politics devem levar os EUA ao papel de 

principal ator em todos os cenários internacionais no presente e no futuro 

(HUNTINGTON, 1997 e LIND, 2006). 
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3.1  Clinton e a Estratégia Nacional de Segurança a través do “Engagement 

and Enlargement” 

Em 1994, o Governo Clinton lançou o seu relatório de sobre a Estratégia 

Nacional de Segurança – o qual tinha o subtítulo Engagement and Enlargement11, 

levando-se em consideração as definições da Seção 603 do Ato Goldwaters-

Nichols de Reorganização do Departamento de Defesa assinado em 1986, o qual 

se tornou balizador da postura da era Clinton no tocante a defesa nacional e 

política externa dos EUA. 

Para Snider (1995), a administração Clinton criou uma estrutura de 

segurança nacional dentro do poder Executivo a qual permitia que grandes 

questões de segurança nacional adquirissem grande poder Institucional, 

extremamente ligada ao Presidente na qual nenhum outro gabinete poderia ser 

capaz de integrá-la a não ser o Salão Oval. Os pontos de vista principais, 

especialmente aqueles ligados ao gerenciamento de crises, mas também 

aplicável a formulação de uma Estratégia de Segurança Nacional, e suas bases 

organizacionais são: as opções militares de segurança e de estabilização 

atribuídas ao DoD; relações bilaterais e questões transnacionais com foco 

regional ligados ao DOS e a Casa Branca; considerações sobre questões 

econômicas em particular aqueles que afetassem a economia dos EUA, ligadas 

ao Conselho Nacional de Economia apoiado fortemente pelo Tesouro e pelo 

Departamento de Comércio; e questões de segurança ambiental, ligadas ao Vice-

Presidente. Quando trabalhava com o Conselho Nacional de Segurança as 

opiniões deste gabinete só poderiam ser compiladas pelo próprio Presidente, não 

pelo National Security Advisor ou pelo White House Chief of Staff. Diante desta 

estruturação as idéias elaboradas pela Estatégia de Segurança Nacional da 

administração Clinton transmitia uma opinião direta do Presidente e de seu grupo 

de trabalho na Casa Branca.    

O relatório reconhece as mudanças com a queda do comunismo e que o 

principal temor de épocas anteriores está fora de contexto, afirma também que os 

                                                 
11Engagement and Elargement; este conceito é desenvolvido durante todo o texto da Estratégia de 
Segunaça Nacional de Clinton, no qual deve-se analisar quando envolver-se em questões diretas 
que supram as necessidades dos interesses nacionais dos EUA e o “alargamento” da presença 
indireta dos EUA através do soft power e do poder de persuasão.  
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desafios de segurança nacional dos EUA são mais diversos, chamando atenção 

para conflitos étnicos e os rogue states – Estados Bandidos – os quais 

representam instabilidade em várias regiões do globo. 

De maneira mais contextualizada a disseminação de armas de destruição 

em massa também representa uma preocupação latente para a segurança dos 

EUA diante da queda da União Soviética e o surgimento de novos países que já 

nascem com capacidade nuclear herdada da União Soviética. 

Porém o documento elaborado pela administração Clinton produz uma 

nova ótica quando associa degradação ambiental e crescimento populacional 

como fatores de desestabilização regional e de países, assim como o crescimento 

de movimentos terroristas e do tráfico internacional de drogas (NATIONAL 

SECURITY REPORT, 1994). 

 

”Never has American Leadership been more essential – to navigate the 
shoals of the world’s new dangers and to capitalize on its opportunities. 
American assets are unique: our military strength, our dynamic 
economy, our powerful ideals and, above all our people. We can and 
must make the difference through our engagement; but our involvement 
must be carefully tailored to serve our interests and priorities” 
(NATIONAL SECURITY REPORT, 1994).  

 

 Desta forma, na década de 1990, ganham maior relevância na agenda 

internacional temas como a economia, o meio ambiente, a explosão populacional 

e as migrações internacionais. Também abre oportunidade para uma atuação 

mais ativa das Nações Unidas, permitindo que assuntos policêntricos de debate 

pudessem ser postos na agenda internacional e na formulação de temas globais. 

Debilitando o conceito clássico de que o Estado é o único ator da realidade 

internacional, porém o Estado não deixa de ter a relevância na sustentação de um 

sistema imperial (VIGEVANI, 2001).  

Nesta mesma perspectiva a abordagem adotada pela administração 

Clinton é ancorada na seguinte premissa:  

 

”…the lines between our domestic and foreign policies is disappearing – 
that we must revitalize our economy if we are to sustain our military 
forces, foreign  initiatives and global influence, and that we must engage 
actively abroad if we are to open foreign markets and create jobs for our 
people” (NATIONAL SECURITY REPORT, 1994). 
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Desta maneira a administração Clinton acreditava que as metas de 

aumento de segurança e de desenvolvimento da economia norte-americana 

associadas com a promoção da democracia são mutuamente compatíveis, tendo 

em vista que nações seguras são mais propensas ao livre comércio e de 

manterem estruturas democráticas. Nações baseadas no comércio livre com 

economias crescentes e com ligações abertas e fortes com o comércio são mais 

suscetíveis a se sentirem seguras e para trabalharem na busca de liberdade. E 

Estados democráticos são menos ameaçadores aos interesses dos EUA  e mais 

cooperativos com os objetivos norte-americanos, promovendo o mercado livre e o 

desenvolvimento sustentável. Para tanto o documento explicita que “these goals 

are supported by ensuring America remains engaged in the world and by 

enlarging the community of secure, free market and democratic nations”.  

No entanto, não existe o abandono da idéia de principal democracia, maior 

economia assim como única potência hegemônica em termos de poder militar, 

pois quando os interesses nacionais norte-americanos forem ameaçados, em 

primeira instância será utilizada a diplomacia, mas não haverá hesitação em 

utilizar-se do poder bélico para a prevalência destes mesmo interesses. 

A política do governo democrata de Clinton buscava a construção do 

consenso através sempre que possível de órgãos internacionais ou regionais, 

procurando estabelecer uma hegemonia, ao mesmo tempo que tentava viabilizá-

la colocando-se à sombra da política dos direitos e dos regimes internacionais 

razoavelmente aceitos e reconhecidos, servindo de pressuposto para a 

construção do reconhecimento desta hegemonia.  

Ao passo que também reconhece que utilização dos meios de hard power  

não irão solucionar de maneira definitiva problemas de estabilidade regional de 

outros países pura e simplesmente, levando-se em consideração uma abordagem 

de longo prazo para estabilização e continuidade democrática. 

 

”When our national security interests are threatened, we will, as America 
always has, use diplomacy when we can, but force if we must We 
recognizes, however, that while force can defeated an aggressor, it 
cannot solve underlying problems. Democracy and economic prosperity 
can take root in a struggling society only through local solutions carried 
out by the society itself. We must use military force selectively, 
recognizing that its use may do no more than provide a window of 
opportunity for a society- and diplomacy- to work” (NATIONAL 
SECURITY REPORT, 1994). 
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 Sendo assim a administração Clinton estabelece que os três pilares de sua 

Estratégia de Segurança Nacional são: (1) esforços para aumentar a segurança 

pela manutenção de uma capacidade de defesa e pela utilização de uma 

diplomacia que promova medidas de segurança cooperativas; (2) trabalhar na 

abertura dos mercados internacionais e assim distribuir crescimento econômico 

global; e (3) a promoção da democracia pelo mundo.  

 Prevendo que o engajamento norte-americano deve ser seletivo focado nos 

desafios mais importantes para os interesses americanos e concentrando-se nos 

recursos que podem gerar a maior diferença possível. Utilizando as ferramentas 

corretas da seguinte maneira, “agindo unilateralmente quando nossos interesses 

nacionais diretos estiverem em jogo; através de alianças e parcerias quando 

nossos interesses forem compartilhados por outros; e multilateralmente quando 

nossos interesses forem mais gerais e quando os problemas necessitarem de um 

melhor endereçamento por parte da comunidade internacional”  

 Para a operacionalização destes três pilares a administração Clinton decide 

agir  da seguinte maneira:  

Aumento  da Segurança 

Aumento da Segurança Nacional dos 

EUA, através de uma capacidade militar 

de tamanho correto e que possa ir de 

encontro com as necessidades do país, 

incluindo a habilidade de em conjunção 

com aliados regionais, a possibilidade de 

vitória em dois teatros de guerra 

simultâneos em regiões diferentes, 

Continuar a perseguir uma combinação 

de esforços de diplomáticos, econômicos 

e de defesa, incluindo tratados de 

controles de armamentos, para reduzir o 

perigo de armas nucleares, químicas, 

biológicas, promovendo estabilidade. 

Promoção da Prosperidade em Casa 

Através de uma política econômica 

vigorosa e integrada, desenhada para 

colocar o cenário econômico interno em 
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ordem, trabalhar para a abertura de 

mercados livres ao redor do mundo e 

promover crescimento sustentável. 

Promoção da Democracia 

Desenvolver um quadro de “alargamento” 

democrático que aumente a segurança 

através da proteção, consolidação, e 

“alargamento” da comunidade de países 

democráticos e de livre mercado. 

Focando esforços no fortalecimento de 

processos democráticos em democracia 

emergentes importantes incluindo Leste e 

Centro da Europa, Rússia, Ucrânia e 

outros Estados novos independentes da 

antiga União Soviética. 

  

Internamente a política democrata tende a dar prioridade a assuntos de 

cunho econômico social o que segundo a classificação realista de políticas estaria 

encaixado na visão das low politics12, e estes três pilares da política de segurança 

norte-americana da administração Clinton visam à alocação racional dos recursos 

limitados de defesa nacional, tendo em vista que a redução do déficit fiscal nos 

Estados Unidos daquela época era prioridade para o governo e se mostrava 

importante para a “manutenção da saúde e competitividade da economia 

Americana”, o que durante a administração Clinton acabou se comprovado com a 

diminuição da dívida pública e do déficit público. 

Isto é visto no quesito crescimento econômico na era Clinton, a economia 

dos Estados Unidos, que saíra de um período de recessão, expandiu-se 

continuamente, durante os oito anos do mandato de Clinton. Aumentou 50%, em 

termos reais, impulsionada principalmente pela eletrônica, base do que se passou 

a denominar de “novo mercado”, em que os investimentos em novas tecnologias 

de informação garantiam extraordinário crescimento da produtividade, e 

sustentaram um mercado meramente financeiro, sem vinculação com o mercado 

de bens e serviços e que dispunha de vinte a cinqüenta vezes mais moeda do 

que o necessário para o comércio internacional de mercadorias. 

                                                 
12 Ver Referencial Teórico 
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O PIB dos Estados Unidos saltou então para cerca de US$ 10 trilhões, o 

equivalente a um quarto da produção mundial (MONIZ BANDEIRA, 2006. p. 613).  
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Tabela 3. Déficits ou Superávits da Dívida dos EUA por Presidente 
Nome do 

Presidente 
Partido Anos 

De 
Governo 

Débito 
Inicial/PIB 

Débito 
Final/PIB 

Aument
o do 

Débito 
($T) 

Aumento 
do 

Débito/PIB 
(em %) 

Controle do 
Congresso 

Controle do 
Senado 

Roosevelt/Truman D 1945-1949 117.5% 93.1% 0.05 -24.4% 79th D, 80th 
R 

79th D, 80th R 

Harry Truman D 1949-1953 93.1% 71.4% 0.01 -21.7% D D 
Dwight 
Eisenhower 

R 1953-1957 71.4% 60.4% 0.01 -11.0% D 83rd R, 84th D 

Dwight 
Eisenhower 

R 1957-1961 60.4% 55.2% 0.02 -5.2% D D 

Kennedy/Johnson D 1961-1965 55.2% 46.9% 0.03 -8.3% D D 
Lyndon Johnson D 1965-1969 46.9% 38.6% 0.05 -8.3% D D 
Richard Nixon R 1969-1973 38.6% 35.6% 0.07 -3.0% D D 
Nixon/Ford R 1973-1977 35.6% 35.8% 0.19 +0.2% D D 
Jimmy Carter D 1977-1981 35.8% 32.5% 0.28 -3.3% D D 
Ronald Reagan R 1981-1985 32.5% 43.8% 0.66 +11.3% D R 
Ronald Reagan R 1985-1989 43.8% 53.1% 1.04 +9.3% D 99th R, 100th D 
George H. W. 
Bush 

R 1989-1993 51.1% 66.1% 1.40 +15.0% D D 

Bill Clinton D 1993-1997 66.1% 65.4% 1.18 -0.7% 103rd D, 
104th R 

103rd D, 104th 
R 

Bill Clinton D 1997-2001 65.4% 56.4% 0.45 -9.0% R R 
George W. Bush R 2001-2005 56.4% 63.5% 1.73 +7.1% R 107th Split, 108 

R 
George W. Bush R 2005-2009 63.4% 83.4% 2.63 +20.0% 109th R, 

110th D 
109th R, 110th 
D 

Fonte:< http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals/> tabela 7.1 Acesso: 15 jul. 2010 
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Tabela 4. Gastos Militares dos EUA entre 1991 e 200 0. 

 

Gastos MIlitares dos EUA 
Em moeda local (milhões de USD ) 

Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 
Valor  280,292 305,141 297,637 288,059 278,856 271,417 276,324 274,278 280,969 301,697 

In constant ( 2008 ) US$ m. 
Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 
Valor  443,129 468,216 443,598 416,58 393,996 372,569 370,627 362,277 363,17 377,228 

% do PIB 
Ano 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 
Valor  4.7 4.8 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 3 3.1 

Fonte: SIPRI  <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database> acesso em 10 de jul de 2010 
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A esta política do partido democrata de construção de consensos e de 

priorização da multilateralidade e internamente de priorização das low politics 

ganhou dentro da própria visão dos cientistas políticos norte-americanos o 

contorno de política dos pombos, porque de forma mais indireta e mais ampla por 

meio do debate os Estados Unidos poderiam garantir a sua posição de 

unipolaridade e hegemonia, a qual viria através da aceitação geral no contexto 

internacional e do consenso de que os Estados Unidos teriam todo o poder de 

mobilização militar e poderia utilizá-lo de forma mais incisiva, porém não utilizava 

e preferia a construção de bases sólidas de consenso e de tratados para a 

elaboração de organismos internacionais (VIGEVANI, 2001). 

Também conforme Snider (1995), mesmo que esta verdadeira concepção 

pós-Guerra Fria de segurança nacional embebida de um espectro maior de 

instrumentos políticos – de controle populacional, defesa do meio ambiente, até 

promoção de iniciativas anti-proliferação nuclear – acabou por levantar 

questionamentos de interesses mais vitais e efetivamente tradicionais à exemplo 

da dissuasão através do poder nuclear (nuclear deterrence) foram construídos de 

forma indevida na Estratégia de Clinton, assim como as prioridades que levam 

esta estratégia à operacionalização, enquanto que o “engajamento” dos Estados 

Unidos dependeram da intensidade dos interesses envolvidos, intensidade esta 

não definida na Estratégia assim como as causas especificas e regiões que 

levarão à utilização das habilidades e dos recursos norte-americanos. 

Levando a uma crítica mais contundente, como a crítica exercida por 

Huntington em 1997, de que esta abordagem multilateral e embasada 

demasiadamente no fim da ameaça comunista como principal “inimigo” e 

empurrado pela explosão democrática e das economias de mercado, gerando a 

perda de identidade nacional  assim como de  uma visão bem construída do 

interesses nacionais, através do que o autor chama de  “culto ao 

multiculturalismo”.  

No qual a ideologia comum norte-americana anteriormente assimilada 

pelos imigrantes da II Grande Guerra e do período da Guerra-Fria, o chamado 

American way of life descrito no primeiro capítulo foi suplantado por interesses 

específicos de grupos étnicos e outras identidades subnacionais, assim como a 
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grande concentração por parte da administração Clinton em questões comerciais, 

deixando o país sem um direcionamento decisivo em termos de interesses 

nacionais, abrindo caminho para que as idéias dos Republicanos 

Neoconservadores pudessem proliferar dentro da sociedade norte-americana. 

 

3.2 – W. Bush e a Estratégia Nacional de Segurança – A Guerra ao Terror 

Dada a transição em 2001 do governo Clinton para o governo George W. 

Bush tem-se a mudança de um governo do partido democrata de cunho 

predominantemente liberal e multilateral nas ações de política externa para um 

governo do partido republicano de cunho predominantemente conservador e 

unilateral nas mesmas ações de política externa.  

Com a eleição do republicano George W. Bush na disputa contra o 

democrata Al Gore em 2000, os Estados Unidos passam a vivenciar uma 

diferenciação na sua posição de política externa com o instituto dos ideais 

republicanos de políticas tanto interna quanto externa (essas se baseavam em 

críticas à política adotada nos últimos oito anos por parte dos democratas no 

governo Clinton) e argumentava que a política adotada por este era incapaz de 

estabelecer uma política externa de longo prazo para os Estados Unidos 

manterem sua hegemonia e seus interesses nacionais para o século XXI, muito 

evidente na debilidade e na hesitação da utilização do poder militar norte-

americano (VIGEVANI, 2001). Em resumo, os republicanos acreditavam que o 

governo democrata, exercido por Clinton, não foi eficaz na geração e sustentação 

de uma política externa que permitisse aos Estados Unidos os recursos 

necessários à manutenção de seu papel como líder, bem como os interesses 

nacionais. Mas, a eleição de W. Bush também agregava um outro aspecto, ela 

determinava a volta de um grupo de extrema direita o qual tinha dominado o 

cenário político na década de 1980. 

Responsáveis por suas políticas neoliberais na economia (corte de 

impostos, encolhimento do Estado de Bem-Estar, aumento de gastos em defesa), 

endurecimento e militarização no setor externo, balizados por uma retórica 

messiânica e religiosa. Minoritários dentro do partido republicano, os 
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neoconservadores foram afastados da linha de frente da política, mantendo sua 

organização e influencia em setores como o energético e o militar. 

Nessa visão, a única real fraqueza norte-americana refere-se ao setor 

energético, do qual depende a contínua expansão de sua economia. Dessa 

forma, é preciso incrementar a presença em regiões como a Eurásia, além disso, 

internamente os republicanos desejam explorar petróleo em áreas ambientais 

protegidas como o Alasca, nas quais o recurso é abundante, englobando a Ásia 

Central (antigo domínio soviético) e o Oriente Médio, garantindo o acesso barato 

e permanente a esta e outras fontes de energia (PECEQUILO, 2005. p. 360). 

Para os neoconservadores republicanos, existe a aceitação do poder de 

cada Estado no contexto internacional, porém é necessária uma política mais 

contundente para que os objetivos nacionais norte-americanos sejam alcançados. 

Esta política só pode ser alcançada no cotidiano, em oposição a relativismos 

morais. Ou seja, os interesses nacionais americanos estão acima de qualquer 

outro, mesmo que sejam interesses comuns à humanidade (VIGEVANI, 2001). 

Com a recuperação econômica e com a imagem de uma América indispensável e 

suas crises políticas, essa argumentação ganhou força, tendendo ao 

unilateralismo. Tratava-se não mais de discutir o declínio ou a renovação, o 

isolamento ou o internacionalismo, mas sim de atualizar o internacionalismo.  No 

que se refere aos republicanos modernos, o espaço aos neoconservadores foi 

aberto como um “mal necessário” para a retomada da Casa Branca nas eleições 

de 2000 (PECEQUILO, 2005. p. 361) 

 

“The US national security strategy will be based on a distinctly American 
internacionalism that reflects the union of our values and our national 
interests. The aim of this strategy is to help make the world not just safer 
but better. Our goals on the path to progress are clear: political and 
economic freedom, peaceful relations with others states (National 
Security Strategy, 2002. p. 1). 

 

No que se refere à eficiência republicana, Bush apresentou uma agenda de 

mudanças interna e externa como temas de campanha. Em termos internos, a 

plataforma foi chamada de “conservadorismo com compaixão” (compassionate 

conservatism), visando, segundo o discurso, recuperar a verdadeira moral da 

América, abalada pelo que os republicanos definem como “excessos liberais”. 

Ressaltando a importância da religião e do nacionalismo. 
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Este traço foi evidente no começo de 2001 quando o governo norte-

americano, já sob a égide do partido republicano e do governo Bush, decidiu não 

assinar o Protocolo de Kyoto, que previa a diminuição da emissão de gases 

nocivos à camada de ozônio e causadores do efeito estufa, com a justificativa de 

que a economia  americana sofreria com as implementações do protocolo e 

abriria espaço para países em desenvolvimento tomar o espaço das empresas 

americanas.  

A política externa neoconservadora republicana também prevê a busca 

incessante da construção e elaboração de coalizões e alianças com seus 

parceiros ocidentais estratégicos mais o aumento em gastos com segurança e 

forças armadas diante da necessidade de confrontar-se a ameaça de regimes 

desonestos e potências hostis que cada vez mais usam a forma do terrorismo, 

das armas de destruição em massa (ADM), sendo os Estados Unidos o 

centralizador no combate aos párias e incivilizados, chamando os Estados que 

utilizam estas políticas de “Estados bandidos” e segundo esta mesma 

classificação estariam a Coréia do Norte, o Irã e o Iraque (VIGEVANI, 2001). 

Para estas afirmações temos o seguinte texto:  

 
 

“America will implement its strategies by organizing coalitions—as 
broad as practicable— of states able and willing to promote a balance 
ofpower that favors freedom. Effective coalition leadership requires clear 
priorities, an appreciation of others’ interests, and consistent 
consultations among partners with a spirit of humility. There is little of 
lasting consequence that the United States can accomplish in the world 
without the sustained cooperation of its allies and friends in Canada and 
Europe. Europe is also the seat of two of the strongest and most able 
international institutions in the world: the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), which has, since its inception, been the fulcrum of 
transatlantic and inter-European security, and the European Union (EU), 
our partner in opening world trade. 

 The attacks of September 11 were also an attack on NATO, as 
NATO itself recognized when it invoked its Article V self-defense clause 
for the first time. NATO’s core mission—collective 

defense of the transatlantic alliance of democracies—remains, but 
NATO must develop new structures and capabilities to carry out that 
mission under new circumstances. NATO must build a capability to field, 
at short notice, highly mobile, specially trained forces whenever they are 
needed to respond to a threat against any member 

of the alliance. The alliance must be able to act wherever our interests 
are threatened, creating coalitions under NATO’s own mandate, as well 
as contributing to mission-based coalitions. To achieve this, we must: 
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• expand NATO’s membership to those democratic nations willing and 
able to share the burden of defending and advancing ourcommon 
interests;  

• ensure that the military forces of NATO nations have appropriate 
combat contributions to make in coalition warfare; 

• develop planning processes to enable those contributions to become 
effective multinational fighting forces; 

• take advantage of the technological opportunities and economies of 
scale in our defense spending to transform NATO military forces 

so that they dominate potential aggressors and diminish our 
vulnerabilities; 

• streamline and increase the flexibility of command structures to meet 
new operational demands and the associated 

requirements of training, integrating, and experimenting with new force 
configurations; and 

• maintain the ability to work and fight together as allies even as we take 
the necessary steps to transform and modernize our forces” 

(National Security Strategy, 2002. p. 25-26). 

 

A ausência de potências desafiadoras não tornava o mundo mais seguro 

para os norte-americanos. Muito pelo contrário, as relações internacionais 

mostravam-se mais perigosas devido à complacência dos Estados Unidos em 

abandonar suas tarefas de construção e expansão da ordem democrática e à 

emergência de riscos voláteis e dispersos representados pelos inimigos dessa 

ordem. São definidos como países pequenos hostis, não-democráticos, com 

ambições de expansão regional, que patrocinam o terrorismo e investem em 

tecnologias de destruição de massa. Irã, Iraque, Coréia do Norte, Afeganistão, 

Síria, Líbia e Cuba eram os principais riscos ao interesse e segurança de país e, 

embora não possam destruir totalmente os Estados Unidos, poderiam trazer 

danos à sua estabilidade e, conseqüentemente, à regional e mundial. 

 Esta categoria de países não é nova, remontando à classificação rogue e 

failed states do período Clinton, que previa a existência de inimigos e riscos 

assimétricos. Contudo, enquanto essa administração optara pela via política, a 

proposta neoconservadora envolvia a confrontação desses países para o seu 

enquadramento. Era a opção, devendo-se perseguir as seguintes táticas: 

aumento do poderio das Forças Armadas (nuclear e convencional), o comando 

dos aliados e alianças em posição de força, a construção do sistema de defesa 

antimísseis e a promoção da mudança de regime nestas localidades conforme 

dito abaixo: 



77 
 

 

“It is time to reaffirm the essential role of American military strength. We 
must build and maintain our defenses beyond challenge. Our military’s 
highest priority is to defend the United 

States. To do so effectively, our military must: 

• assure our allies and friends; 

• dissuade future military competition; 

• deter threats against U.S. interests, allies, and 

friends; and 

• decisively defeat any adversary if deterrence fails.  

(...)A military structured to deter massive Cold War-era armies must be 
transformed to focus more on how an adversary might fight rather than 
where and when a war might occur. (…)The presence of American 
forces overseas is one of the most profound symbols of the U.S. 
commitments to allies and friends. Through our willingness to use force 
in our own defense and in defense of others, the United States 
demonstrates its resolve to maintain a balance of power that favors 
freedom. To contend with uncertainty and to meet the many security 
challenges we face, the United States will require bases and stations 
within and beyond Western Europe and Northeast Asia, as well as 
temporary access arrangements for the long-distance deployment of 
U.S. forces”  (National Security Strategy, 2002. p. 29). 

 

 Tradicionalmente, as guerras se davam entre Estados; hoje, o que se 

observa são guerras entre Estados e forças transnacionais, ou seja, grupos 

terroristas, atores privados sob os quais não se aplicam regras e parâmetros 

tradicionais de negociação e legalidade. (PECEQUILO, 2005. p. 369) 

 Os principais neoconservadores presentes na realidade do governo Bush 

são Dick Cheney, vice-presidente americano, Donald Rumsfeld, secretário de 

defesa, Condoleezza Rice, assessora para segurança nacional e Paul Wolfowitz, 

vice-secretário de defesa13. 

Este último responsável pela elaboração do defense planing guidance de 

1992 no qual definia que o principal objetivo político e militar dos Estados Unidos, 

após a Guerra Fria, consistia em “prevent the re-emergence of a new rival”, bem 

como impedir que “any hostile Power from dominating a region whose resources 

would, under consolidated control, be sufficient to generate global Power”. 

Ao preconizar que os Estados Unidos deviam dissuadir as nações 

industriais de desafiar sua liderança ou buscar subverter a ordem econômica e 

política, a Defense Planning Guidance dizia que os Estados Unidos “must 

                                                 
13 Paul Wolfowitz em março de 2005 foi nomeado presidente do Banco Mundial  
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maintain the mechanisms for deterring potencial competitors from even aspiring to 

a larger regional or global role”. Wolfowitz sustentava que a estratégia política e 

militar, baseada nos princípios da deterrence e containment, estava superada, 

representava uma reminiscência da Guerra Fria, e que os Estados Unidos deviam 

proclamar, abertamente, sua hegemonia, manejar o big stick, como um global 

cop, e usar seu poderio bélico para impedir e proliferação de armas de destruição 

em massa. (MONIZ BANDEIRA, 2006. p. 513 e 515). 

Para a afirmação de que a política do governo Bush tem o cunho dos 

neoconservadores, temos as declarações do Presidente Bush em relação ao 

combate ao terrorismo no documento referente à política nacional de combate ao 

terrorismo datado de fevereiro de 2003:  

 

We must take the battle to the enemy, disrupt his plans and confront 
the worst threats before they emerge. In the world we entered, the 
only path to safety is the path of action. And this nation will act 
(National Strategy for Combating Terrorism, 2003, p. 11).14 

 

 Para tanto é assinalada a preeminência militar desse país e a sua 

disposição de atuar preventiva e unilateralmente, assim como o desconhecimento 

de qualquer limite para a ação hegemônica, o que se afirma através das 

concepções norte-americanas de liberdade e democracia e, por fim, a sua 

responsabilidade de difundir essas concepções para o mundo, propiciando 

mudanças de regime em governos de natureza diferentes (HARDY, 2005).  

 Essa tendência se acentuou após a desintegração da União Soviética, 

quando os Estados Unidos entenderam que dentro de um sistema unipolar já não 

necessitavam mais de aliados e sim de vassalos, e Clinton acobertou-a sob o 

manto do assertive multilaterialism, George W. Bush, condicionado pelo 

triunfalismo dos neoconservadores, optou pelo assertive nationalism, o 

unilateralismo global, julgando que os Estados Unidos, como a única 

superpotência, deviam assumir e exercer, com exclusividade e isoladamente, o 

poder internacional de decisão. Essa doutrina derrubava um dos fundamentos do 

moderno Direito Internacional, segundo o qual o emprego da força só seria 

                                                 
14 Nós devemos ir à luta contra o inimigo, interrromper seus planos e confrontar as piores ameaças 
antes que elas surjam.  No mundo que agora vivemos, o único caminho para a segurança é o 
caminho da ação. E esta nação irá agir. (Tradução livre do Autor)  
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permitido em defesa própria, para enfrentar ameaças reais, não potenciais, mas 

não como ação preventiva e antecipada. 

 De acordo com Kagan (2003), as políticas da administração de Clinton e de 

Bush, bem ou mal, partiam da suposição comum de que os Estados Unidos eram 

a “indispensable nation”. Os americanos procuravam defender uma “liberal 

international order”, porém, “the only stable and sucessful order” que os 

americanos podiam imaginar era aquela que estivesse os Estados Unidos como 

seu centro. “Nor American conceive of an international order that is not defended 

by Power, and specifically by American power”, escreveu Kagan, acrescentando: 

“If this is arrogance, at least it is not a new arrogance”. 

Os primeiros momentos do governo Bush não podiam efetivar sua política 

militar de maneira forte, pois não eram demonstrados os motivos para tal atuação, 

porém os atentados de 11 de setembro de 2001 abriram um precedente de 

enorme importância para que estas políticas pudessem ser efetivadas.  

Para tanto, o Governo Bush lançou em setembro de 2002, um ano após os 

ataques ocorridos as torres do World Trade Center, o plano nacional de 

segurança e estratégia dos EUA o qual será utilizado como eixo para a definição 

de estratégias tanto internas quanto externas para a segurança nacional. Em 

muitos pontos, esse plano toca as idéias realistas e de Razão de Estado, a 

exemplo do que é dito neste documento em relação ao aumento das alianças com 

países aliados e aumentar a base de suporte as suas ações contra o terrorismo. 

 

We must defeat these threats to our Nation, allies and friends (…)To 
achieve these goals, the United States will:  

(…) strengthen alliances to defeat global terrorism and work to prevent 
attacks against us and our friends (National Security Strategy, 2002, p. 
1).15 

 

 No mesmo sentido, o Governo Bush também define que não existe 

distinção entre terroristas e aqueles que sabidamente suportam ou ajudam 

terroristas.  

 

                                                 
15 Nós precisamos derrotar estas ameaças a nossa Nação, aliados e amigos (...) Para alcançar 
estas metas, os Estados Unidos irão:  
(...) fortalecer alianças para derrotar o terrorismo global e trabalhar para prevenir ataques contra 
nós e nossos amigos. (Tradução livre do autor)  
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We make no distinction between terrorists and those who knowingly 
harbor or provide aid to them (National Security Strategy, 2002, p. 5).16 

 

Outro aspecto demonstrado neste mesmo documento de que as 

correlações entre o Realismo e Razão de Estado estão presentes na política 

externa americana é evidenciado nas seguintes palavras:  

 

We will disrupt and destroy terrorist organization by:  

• Direct and continuous action using all the elements of national 
and international power. Our immediate focus will be those 
terrorist organizations of global reach and any terrorist or state 
sponsor of terrorism which attempts to gain or use weapons of 
mass destruction (WMD) or their precursors; 

• (…) While the United States will constantly strive to enlist the 
support of the international community, we will not hesitate to 
act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense 
(National Security Strategy, 2002 p. 6).17 

 

É vista nessas, palavras, a presença dos aspectos balizadores da Razão 

de Estado no que tange à idéia de autodefesa através de uma atitude ativa de 

ataque independente se o uso da força será ou não permitido pelos organismos 

internacionais ou pela comunidade internacional.  

As políticas internas adotadas pelo governo Bush para o combate ao 

terrorismo tomaram contornos importantes e tiveram repercussões dentro da 

sociedade americana através da adoção de uma política baseada em uma 

revogação de direitos civis e democráticos que foi elaborada pela instituição do 

Ato Patriótico, acordo firmado em 2001, entre o poder executivo e o congresso 

nacional americano.  

 O Ato Patriótico prevê que qualquer cidadão americano ou estrangeiro 

poderá ser detido durante um período de sete dias, sem a apresentação de 

qualquer acusação formal contra ele, se existir “uma mínima suspeita” de sua 

                                                 
16 Nós não fazemos distinção entre terroristas e aqueles que sabidamente apóiam e provêem 
ajuda a eles (Tradução livre do autor) 
17 Nós iremos interromper e destruir organizações terroristas pela:  

• Ação direta e continua utilizando todos os elementos do poder nacional e internacional.  
Nosso foco imediato serão aquelas organizações terroristas que tenham abrangência 
global e qualquer terrorista ou Estado patrocinador do terrorismo que pretenda obter ou 
usar Armas de Destruição em Massa (ADM) ou seus precursores; 

• (…) Enquanto os Estados Unidos tentará constantemente adquirir o apoio da comunidade 
internacional, nós não hesitaremos em agir individualmente, se necessário, para exercer 
nosso direito de autodefesa.  
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vinculação terrorista; telefonemas e contas na internet, associadas a um 

presuntivo terrorista poderão ser interceptadas a critério da autoridade policial e 

sem necessitar de qualquer ordem judicial (MARTINS, 2001/2002). 

Desta forma, dava ao poder executivo o uso da força necessária e 

apropriada contra aquelas nações, organizações e pessoas que ele considere que 

de alguma forma determinante planejaram, autorizaram, cometeram ou ajudaram 

o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, ou aos que amparam tais 

organizações ou pessoas, de modo a prevenir qualquer ato futuro de terrorismo 

internacional contra os Estados Unidos. A parte referente aos grupos 

internacionais demonstra a unilateralidade da política externa do governo Bush, 

pois nenhuma condicionante ou referência é feita a qualquer organismo 

internacional como fórum de decisão (MARTINS, 2001/2002). A duração do Ato 

Patriótico foi de quatro anos e expiraria em dezembro de 2005, mas foi 

prorrogado neste mesmo mês de dezembro, por mais seis meses pelo Congresso 

Nacional norte-americano. O Ato Patriótico foi renovado por mais quatro anos 

com poucas reservas em março de 2006.  

 Essa revogação de direitos civis está encaixada na política preventiva de 

ataques terroristas e em muitos aspectos é compreensível que tenha ocorrido no 

momento logo após os ataques terroristas de 11 de setembro. No entanto, tal 

procedimento quando demasiadamente prolongado abre precedentes. 

Levantando os questionamentos de como a luta entre preservar direitos civis e as 

suas liberdades e a necessidade do Estado de criar e manter os serviços de 

inteligência e fornecer a segurança à pátria (BUZAN, 2002). 

 Para o procurador geral norte-americano do primeiro governo Bush, John 

Ashcroft, a política preventiva para as instituições de investigação era justificada 

diante da noção de que quando existe um inimigo disposto a cometer suicídio 

para infligir o assassinato em massa de civis, os Estados Unidos devem agir 

preemptivamente para impedir que o próximo ataque chegue a ocorrer (COLE, 

2006). Diante dessa ótica, o governo Bush com subsídio do Ato Patriótico 

procedeu com interrogatórios de quase oitenta mil imigrantes árabes e 

muçulmanos, e prendeu mais de cinco mil estrangeiros, em uma iniciativa de 

detenções preventivas antiterrorismo.  
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 É evidente que, mesmo dentro do Estado norte-americano existe o fator 

unilateral e conservador em relação ao combate ao terrorismo e até pode se falar 

em uma superioridade do poder executivo em relação aos poderes Legislativo e 

Judiciário, demonstrando a mesma unilateralidade que existe no plano 

internacional; ou seja, a mesma ótica do poder hegemônico sobrepujando os 

poderes de outros Estados e de Organismos Internacionais. Para exemplificar a 

afirmação deste procedimento do governo Bush de pouco respeito ou de 

supressão de direitos, temos a afirmação feita no mesmo documento que define a 

estratégia de segurança norte-americana: 

 

We will take the actions necessary to ensure that our efforts to meet our 
global security commitments and protect Americans are not impaired by 
the potential for investigations, inquiry, or prosecution by the 
International Criminal Court (ICC), whose jurisdiction does not extend to 
Americans and which we do not accept. We will work together with other 
nations to avoid complications In our military operations and cooperation 
through such mechanisms as multilateral and bilateral agreements that 
will protect U.S. nationals from ICC (National Security Strategy, 2002, p. 
31)18. 

 

 A correlação também é feita pela seguinte declaração neste mesmo 

documento:  

Today the distinction between domestic and foreign affairs is 
diminishing. In a globalized world, events beyond America’s borders 
have greater impact inside them (National Security Strategy, 2002, p. 
31)19. 

  

 Pode se dizer com isto que o governo Bush compartilha da mesma ótica 

tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora e que existe a tendência de 

homogeneizar estas políticas. 

                                                 
18 Nós tomaremos as ações necessárias para garantir que nossos esforços para alcançar nossos 
compromisso globais com a segurança e proteção de americanos não sejam prejudicados por 
potenciais investigações, depoimentos, ou processos pelo Tribunal Penal Internacional, cuja 
jurisdição não se estende a americanos e a qual nós não aceitamos. Nós iremos trabalhar junto a 
outras nações para prevenir complicações em nossas operações militares e a cooperação através 
de mecanismos como acordos multilaterais e bilaterais que irão proteger cidadãos americanos do 
Tribunal Internacional Penal (TPI). (Tradução livre do autor)  
19 Hoje a distinção entre políticas internas e externas esta diminuindo. No mundo globalizado, 
eventos além das fronteiras americanas têm grande impacto dentro delas. (Tradução livre do 
autor)  
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 Gerando uma inversão de modelos de proteção da segurança nacional 

assim como ocorreu no âmbito da política externa onde o modelo anterior estava 

mais adequado à idéia de um estado de direito – reserva a coerção, a detenção, a 

punição e o uso da força militar para aqueles de quem se provou, com base em 

evidências claras e procedimentos justos (COLE, 2006). 

 A defesa maior por parte do governo Bush deste modelo preventivo é de 

que desde o 11 de setembro não houve mais nenhum ataque terrorista em solo 

americano o que demonstra a sua eficiência, no entanto a adoção desse modelo 

na verdade pode estar gerando mais terroristas e ódio contra os Estados Unidos. 

 Um novo ataque em solo americano é uma questão temporal, segundo 

Cole (2002); a maioria daqueles oitenta mil árabes e muçulmanos registrados 

depois do 11 de setembro, dos oito mil convocados a  depor em interrogatórios e 

dos mais de cinco mil detidos preventivamente, nenhum deles foi condenado por 

crime de terrorismo (p. 87) 
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  Tabela 5. Gastos Militares dos EUA entre 2001 e 2 009 

Gastos Militares do EUA 

Em moeda local (milhões de USD ) 
 
Ano  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valor  312,743 356,72 415,223 464,676 503,353 527,66 556,961 616,073 661,049 

Constante ( 2008 )  
Ano  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valor  380,271 426,982 485,975 529,673 554,93 563,549 578,34 616,073 663,255 

% do PIB 
Ano  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valor  3.1 3.4 3.8 4 4 3.9 4 4.3 

Fonte: SIPRI  <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database> acesso em 10 de jul de 2010 
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4 As Guerras da Era W. Bush – uma breve descrição 

 

4.1  Primeira Fase: Afeganistão  

 

 O Afeganistão desde sua unificação em 1747 passou por conturbadas 

situações de guerra civil e de golpes de Estado, passando pelo domínio do 

Império Britânico até sua independência em 1919. Por um curto período de tempo 

teve a experiência de se tornar uma República em 1973 através de um golpe o 

que destituiu a monarquia. Um outro golpe, apoiado pelo Império Soviético, 

instituiu em 1978 um governo pró-União Soviética que sofreu resistência por parte 

de países como Irã e Paquistão, os quais, em conjunto com a CIA, montaram um 

aparato de resistência armada aos moldes da Guerra-Fria para refrear o avanço 

soviético nesse país. Porém, em 1979, a União Soviética montou uma ação militar 

que culminou na dominação total do território até 1991 com a queda do regime 

socialista.  

 No começo da década de 1990, o Afeganistão passou por um período de 

elevadas mudanças e instabilidade política até que em 1994 um movimento 

liderado pelo Mulá Mohammed Omar, patan, originário da província de Kandahar 

e veterano da jihad, apoiado pelos movimentos conservadores paquistaneses, 

recrutou uma série de jovens fiéis, oriundos das madrassas20 e deu inicio a uma 

campanha para desarmar as milícias rivais e impor a lei islâmica nos territórios 

postos em ordem pelos “estudantes”, ou Taleban21 (ARANTES JR, 2002). 

 O Taleban ganhou força através do suporte logístico paquistanês que 

identificava no movimento os preceitos da Humah 22muçulmana justificativa 

suficiente para o apoio do regime Taleban pelo conservadorismo paquistanês. 

Neste meio tempo o Taleban conseguiu reunir uma força que girava em torno de 

45 mil homens (POLLACK, 2002). 

                                                 
20 Madrassas são escolas de ensinamentos islâmicos situadas principalmente no Paquistão. Estas 
escolas são acusadas de prover o subsidio ideológico e religioso para os fundamentalistas e, 
portanto, de servirem de berços para a formação de terroristas e de grupos terroristas.  
21 Taleban literalmente significa  “os que adquirem conhecimento” entenda-se, dos preceitos do 
Islã, em sua versão integrista ou fundamentalista – Taleban é a forma plural de Talib, expressão 
de origem árabe.   
22 Humah: a humah é a designação islâmica para a série de conceitos e preceitos básicos para o 
Islamismo. É muito explorada pelos fundamentalistas que se utilizam destes preceitos para 
justificar os atentados terroristas.  
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 Com isto em mente, existia um domínio pessoal do Mulá Omar sobre o 

movimento, lembrando os movimentos radicais, já vistos no ocidente, que ligam 

política e religião e em seus estágios incipientes, na falta de um mecanismo 

institucional, dependem em larga medida de um dirigente supremo. Convém 

lembrar que, no caso do Taleban, aumentavam-se os traços mais conservadores 

da sociedade onde ele surgiu, inclusive, o confinamento das mulheres e o papel 

dirigente do clero muçulmano (ARANTES JR, 2002). 

 O Taleban chegou a dominar entre 85% e 90% do território afegão, no 

entanto, não obteve êxito em derrubar todos os seus opositores principalmente os 

situados ao norte do país que formaram a Aliança do Norte os quais eram 

patrocinados por países insatisfeitos com o regime do Taleban, a exemplo do Irã, 

Arábia Saudita, Índia e Rússia. O movimento Taleban passou a mostrar um 

isolamento muito forte em relação ao contexto internacional a partir das políticas 

implementadas de apoio a grupos terroristas e de sistemática violação dos 

direitos humanos. O arco de potências que foram de encontro ao seu regime 

tinham motivos diversos para justificar as suas posições, como: para a Arábia 

Saudita o Taleban era acusado de abrigar Osama Bin Laden, acusado na época 

do ataque terrorista contra as instalações dos Estados Unidos, que se provou ser 

verdade. Com este evento, o próprio Bin Laden foi privado de sua nacionalidade 

saudita; a Rússia acusava o regime de treinar fundamentalistas de diversas 

origens para conduzirem ataques armados no exterior principalmente contra a 

Rússia e países das Repúblicas centro-asiáticas (formadas pelo Cazaquistão, 

Turcomenistão, Tadjiquistão, Quirquistão e o Urzbesquistão); a Índia acusava o 

Taleban de treinar fundamentalistas envolvidos nos combates na região da 

Caxemira; por fim, o governo iraniano acusava o Taleban na execução de 

assassinatos de diplomatas iranianos (ARANTES JR, 2002). 

 Existiram sanções por parte da ONU que ficaram por conta das resoluções 

1267 (1999) e 1333 (2000) do Conselho de Segurança.  

 Porém, a intenção internacional na época era de retirar concessões do 

Taleban e não promover a derrubada do regime. Não havia uma frente 

internacional contra o regime do Mulá Omar, mas os atentados de 11 de setembro 

mudaram de forma radical este quadro.  
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   Com os ataques de 11 de setembro de 2001, o governo Bush em seu 

primeiro momento procurou identificar os autores dos ataques, os quais foram 

associados rapidamente à rede terrorista Al-Qaeda23 sob o comando do saudita 

Osama Bin Laden onde a sua última localização, segundo a CIA, e sede 

operacional da Al-Qaeda ficavam no Afeganistão na região montanhosa de Kirkuk 

e Kandahar, próximo às fronteiras com o Paquistão. Desta forma, o Afeganistão 

passou a figurar como alvo natural das pressões americanas advindas das 

respostas necessárias aos ataques. 

 O governo afegão, representado pelo Taleban fundamentalista islâmico, 

não respondeu ao governo norte-americano de forma satisfatória e não entregou 

a localização de Bin Laden. O governo Bush em sete de outubro de 2001, então, 

decidiu pelo meio da força para obter os resultados e as respostas necessárias 

para a captura e desestruturação do aparato da Al-Qaeda e seu representante 

(JAGUARIBE, 2001/2002). 

 Para tanto, o governo Bush buscou e encontrou o apoio interno e 

internacional que precisava para o ataque ao Afeganistão, pois o mundo e a 

sociedade americana ainda estavam chocadas com os ataques e com as 

negativas do governo Taleban em divulgar as informações requisitadas.  

Internamente o governo Bush declarou que, na verdade, os ataques 

terroristas foram um ato de guerra e que o país a partir de então estariam em 

estado de guerra, mas que esta guerra não seria feita por meios convencionais 

por que o inimigo agia de forma furtiva e não atacava alvos militares e sim alvos 

civis. Como evidenciado em seu discurso em 14 de setembro de 2001 na Catedral 

Nacional em Washington D.C.:  

 

(…) But our responsibility to history is already clear: to answer these 
attacks and rid the world of evil. War has been waged against us by 
stealth and deceit and murder (National Security Strategy, 2002, p. 5).24  

 

                                                 
23 Al-Qaeda: rede terrorista de alcance global chefiada por Osama Bin Laden e figura na política 
externa da administração Bush como principal grupo terrorista na atual realidade internacional, o 
termo Al-Qaeda significa “a base” e deriva do árabe.  
24 (...) Mas nossa responsabilidade com a história já é clara: responder a estes ataques e livrar o 
mundo do mal. A guerra foi levantada contra nós pelo mal, pela traição e pelo assassinato  
(Tradução livre do autor)  
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No âmbito externo, os Estados Unidos encontravam o apoio necessário, 

por que a comunidade internacional reconhecia as motivações dos Estados 

Unidos e o regime Taleban com sua política sistemática de servir de base e 

abrigar terroristas (como acusado anteriormente pela Rússia, Índia e Irã) só 

gerava mais fatores para a guerra (POLLACK, 2002). 

O único apoio que o Taleban recebeu nesse ínterim veio por parte do 

Paquistão, no entanto a tradicional aliança entre Estados Unidos e Paquistão 

acrescido da indagação internacional contra o Taleban e a pressão americana de 

retirar concessões para o Paquistão e com isso o medo do Paquistão de que os 

Estados Unidos pudessem tender para a Índia em um futuro próximo nas 

questões da Cachemira, levaram o Paquistão a apoiar os Estados Unidos em sua 

empreitada, inclusive garantindo corredores aéreos seguros para os aviões 

americanos.   

A guerra foi deflagrada ainda em outubro de 2001, através de ataques 

aéreos maciços e pouca mobilização em terra, e diante de que o Afeganistão era 

um país devastado por mais de dez anos de guerra civil, o próprio aparato militar 

americano foi capaz de destruir toda a estrutura logística militar do Taleban nas 

principais cidades do país. Com o apoio em terra da Aliança do Norte o trabalho 

das tropas em terra foi muito mais de limpeza do terreno.  

A fase aguda do conflito de 2001 terminou em dezembro após uma 

campanha militar extremamente rápida. É verdade que ainda nessa fase existiram 

conflitos armados por parte da resistência de algumas pessoas ainda fiéis ao 

regime Taleban. Porém, já em dezembro a situação situava-se sob o controle das 

forças contrárias ao Taleban em tal escala que foi possível instalar uma 

administração interina no Afeganistão (ARANTES JR, 2002). 

A partir desse momento, a situação do Afeganistão passou a ser regida 

através do Acordo de Bonn25, das resoluções das Nações Unidas e da 

Conferência de Tóquio, esta ultima realizada em janeiro de 2002.  

Segundo o quadro institucional estabelecido pelo acordo, determinou-se a 

criação de uma autoridade interina, a partir de 22 de dezembro de 2001 que 

integrou uma administração interina, uma comissão especial independente para a 

                                                 
25 Acordo de Bonn, assinado na cidade de Bonn na Alemanha que definiu e caracterizou a 
seqüência para a estabilização do Afeganistão após a retirada do regime Taleban.  
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convocação de uma Loya Jirga (ou Grande Assembléia) Emergencial; e uma 

Corte Suprema. O prazo para a formação desta Loya Jirga foi de um mês após a 

formação da autoridade interina que decidiu sobre a elaboração de uma 

autoridade de transição, que terá um chairman e durou dois anos até a formação 

do governo atual em 2004 (ARANTES JR, 2002), quando ocorreu a primeira 

eleição democrática do Afeganistão. O chairman da autoridade interina foi Hamid 

Karzai o qual, em 2004, foi eleito presidente do Afeganistão. 

Mesmo assim, a captura de Osama Bin Laden e a completa erradicação do 

Taleban não foi possível, por terem se refugiado em sítios impenetráveis nas altas 

montanhas do Afeganistão (JAGUARIBE, 2001/2002). 

O caso do Afeganistão foi emblemático para o governo Bush pela sua 

rapidez e pela forma como foi conduzido com a presença forte do aparato militar 

americano e o amplo apoio da população norte-americana. Mesmo que apoiado 

pela comunidade internacional mostra-se o caráter unilateral das decisões 

americanas de ir para o conflito sem nenhum condicionante ou referência feita a 

qualquer Organismo Internacional como fórum de decisões (MARTINS, 

2001/2002). 

A mesma ótica unilateral e bélica será utilizada no que os falcões do 

governo Bush chamarão de fase dois da política de combate ao terrorismo.  

 

4.2  Segunda Fase: Iraque 

 

 À medida que o conflito com o Afeganistão arrefeceu, a idéia de que o 

Iraque deveria ser a segunda fase na guerra contra o terrorismo ganhou vulto e o 

que os Estados Unidos deveriam fazer em relação ao Iraque, diante da 

expectativa de que o regime de Saddam Hussein poderia estar desenvolvendo 

armas de destruição em massa (ADM), tanto biológicas quanto nucleares.  

 Essa visão foi desenvolvida principalmente pelos chamados falcões, os que 

pensam e defendem uma política externa americana mais agressiva com base em 

ações militares e intervenções, e vêem o possível desenvolvimento de armas não-

convencionais por parte do Iraque como grave ameaça aos interesses nacionais 

norte-americanos e são contra a política dos mais moderados chamados de 

pombos que defendiam a continuidade da política de contenção iniciada em 1991 
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após a Guerra do Golfo e também o aumento das inspeções das Nações Unidas 

em busca de depósitos de armamentos (POLLACK, 2002). 

 As razões para apreciar esta hipótese pouco têm a ver com os 

acontecimentos de 11 de setembro e a crise que lhe sucedeu, e muito a ver com 

os rumos da política externa americana para o Iraque desde 1991, baseada na 

política de contenção que no fim dos anos 90 começou a degringolar já que as 

inspeções há muito foram interrompidas (POLLACK, 2002). 

 A supervalorização do sucesso da guerra no Afeganistão também foi 

utilizada para justificar as idéias destes falcões de forma a incentivar a opinião 

pública americana em defesa de uma atitude mais contundente por parte do 

Estado norte-americano. Se isto não fosse feito em relação ao Iraque 

rapidamente existia o risco de perder a oportunidade da vitória no Afeganistão e 

do efeito do choque do evento de 11 de setembro, ainda muito  ativo dentro da 

sociedade norte-americana. 

 Também deveria ser avaliado o momento vivido pela realidade do próprio 

Iraque, argumentando-se que, mesmo que os motivos não sejam legítimos e a 

associação do Iraque com a guerra contra o terrorismo não possa ser feita de 

forma totalmente satisfatória, a idéia de que um atraso na ação levaria ao 

fortalecimento de Saddam e aumentaria as possibilidades de desenvolvimento 

das armas de destruição em massa, demonstrando que a política nuclear passou 

a figurar no primeiro plano.  

 

(…) A terceira questão, a política nuclear, foi empurrada para o primeiro 
plano, para a nova doutrina americana. Na retórica americana armas de 
destruição em massa em mãos hostis são agora um motivo para a 
guerra (HOFFMAN, 2003, p. 41). 

 

 No entanto, de fato as armas após inspeções da ONU não foram 

encontradas e, ao que tudo indicava, a capacidade logística, estratégia militar, 

bem como a influência geopolítica de Saddam foram em muito aumentadas. Os 

elaboradores da política externa do governo Bush mudaram o foco da justificativa 

para o ataque e utilizaram a idéia de uma intervenção humanitária e de defesa da 

democracia (HOFFMAN, 2003), pois a sociedade iraquiana estava sob o julgo de 

um tirano e de uma ditadura sádica e para que  fosse possível derrubar Saddam 
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Hussein antes que a atmosfera se tornasse pesada demais, e para substituir a 

política de contenção do Iraque.  

 Desta forma, os Estados Unidos tomaram a atitude unilateral de formar 

uma coalizão anglo-americana, e em março de 2003 invadiram o Iraque. Tal 

campanha empreendida no Iraque obteve sucesso e derrubou Saddam, em maio 

de 2003. A bordo do USS Abraham Lincoln, na costa da cidade de San Diego, o 

presidente norte americano proferiu o “mission accomplished”26 formalizando o 

final das operações militares e a dominação do Iraque por parte das tropas da 

coalizão. No entanto, os problemas gerados pela insurgência e pela não-

aceitação por parte de população iraquiana de ingerência dos países da coalizão 

gera muito mais baixas militares do que a guerra formal gerou.  

 

(…) Mas, a falta de preparo dos americanos para as tarefas 
subseqüentes, se comparada à sua preparação para a guerra, chocou a 
todos. As esperanças dos americanos quanto a serem 
entusiasticamente saudados pelos iraquianos como libertadores foram 
frustradas pela conhecida tendência a subestimar a profundidade do 
“nacionalismo” nativo (como ocorreu no Vietnã do Sul). (HOFFMAN, 
2003, p. 41). 

 

Essa nova política externa verá uma necessidade de que, em um futuro 

próximo, os Estados Unidos terão que reavaliar a sua posição em relação ao 

unilateralismo para que possam enfrentar os desafios que hoje o Iraque lhes 

oferece, principalmente de como ele poderá sair do Iraque sem deixar que o caos 

impere, levando o caso de volta ao multilateralismo. Essas considerações 

reforçam o interesse americano em pedir ajuda a outras partes mais envolvidas 

na construção de nações como as Nações Unidas, à União Européia e à 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (HOFFMAN, 2003). 

 O final da questão do Iraque ainda não esta definida, bem como a questão 

de que forma os Estados Unidos poderão equacionar os problemas internos de 

seu país em relação à segurança e a prevenção de novos ataques terroristas e de 

como esta política externa poderá proporcionar uma estabilidade duradoura para 

a área do Golfo Pérsico tão essencial para a estabilidade energética global já que 

detêm mais de 25% das reservas mundiais de petróleo.  

                                                 
26 Missão cumprida. 
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Uma das respostas pode estar na necessidade de reduzir o contingente de 

tropas presentes na área ou até mesmo retirar de todo essas tropas 

principalmente da Arábia Saudita, o que alimenta a propaganda terrorista para 

formação de novos grupos terroristas e de ataques contra os Estados Unidos, 

pois para a cultura dos grupos fundamentalistas islâmicos a presença destas 

tropas é uma afronta aos princípios do Corão por que demonstram fraqueza 

através da dependência de infiéis para a defesa de um Estado Islâmico. No 

entanto, delinear estes contornos e descobrir uma arquitetura de segurança está 

longe de ser fácil (POLLACK, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política externa adotada pelo primeiro governo republicano de George W. 

Bush, após o 11 de setembro de 2001, elevou novamente conceitos que nos oitos 

anos anteriores de governo sob a égide do democrata Bill Clinton pareciam não 

mais caber dentro da realidade internacional.  

Desta maneira, como discutido na introdução deste trabalho não foi 

executada uma investigação dissertativa com o intuito de perguntar e responder 

se o Governo W. Bush mudou a postura norte-americana na elaboração de sua 

política externa, mas como, a respectiva estratégia de análise para demonstrar o 

como se utilizou de um processo de construção de análise a partir das correntes 

de pensamento mais tradicionais em Relações Internacionais. 

No primeiro capítulo foram abordadas as questões metodológicas e 

teóricas e conforme demonstrado neste mesmo capítulo foi elaborado uma forma 

de pensamento tradicional em termos de estratégia norte-americana de 

segurança e elaboração de política externa, partindo do American way of life e do 

Realismo. 

Ainda no primeiro capítulo, levando-se em consideração as abordagens 

construtivisas de Wendt é visto que a construção pretendida pela administração 

W. Bush carece de identificação com o contexto internacional tornando-se de 

difícil aceitação a política de preemptives attacks, pela característica anárquica do 

sistema internacional que Wendt admite existir através das três lógicas – a 

hobbesiana, a lockeana e kantiana – que representam inimigo, rival e amigo, de 

fato geraram visões de insegurança e de coerção distribuindo uma matriz mais de 

inimigos e rivais do que uma visão cooperativa. 

A posição defendida pelos neoconservadores de uma visão americana do 

globo através de imposição das regras aceitas pelos EUA como única potência 

hegemônica geraram muita mais desconfiança do que adesão ao modelo de 

aceitação dos EUA como grande defensor do Hemisfério Ocidental, como 

anteriormente representava na realidade da Guerra-Fria, conforme exposto no 

terceiro capítulo. 

Conforme defendido pela abordagem de Wendt a posição unilateral norte-

americana da administração W. Bush se baseia apenas na auto-restrição o que 
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impede uma formação de uma identidade coletiva do Estado norte-americano 

como garantidor da segurança coletiva, mas na verdade como grande gerador de 

instabilidade e insegurança coletiva tornando a realidade internacional recheada 

de desconfiança e embora, no presente, a expansão hegemônica pareça 

representar um fortalecimento, ela dissemina as raízes de seu declínio, ao 

retomar o dilema da superextensão imperial, associada a uma política econômica 

deficitária. Talvez, inicialmente, a vitória de Bush traga uma bolha de expansão 

como no primeiro governo Reagan, mas os déficits gêmeos tenderão a trazer 

instabilidade interna e externa no campo econômico, aumentando a dívida norte-

americana, além de que excesso de hard Power é contraproducente e facilita a 

identificação de um inimigo único, os Estados Unidos. O Realismo bem como os 

preceitos de Razão de Estado são os conceitos que foram novamente levantados 

com a política externa do governo Bush, principalmente baseado nas presenças 

da política de prevenção (preemptives attacks), na unilateralidade, no 

conservadorismo e na high politics.  

 A unilateralidade está presente diante da atitude tomada pelo governo 

Bush no que tange à adoção da decisão de entrar em conflito com o Afeganistão 

e principalmente com o Iraque, conforme demonstrado nos capítulos terceiro e 

quarto da presente dissertação.  

A política de prevenção utilizada representa o retorno das justificativas da 

Razão de Estado em que a proteção do Estado está acima de qualquer 

justificativa seja ela moral, jurídica ou mesmo econômica e os seus governantes 

não podem ser julgados por este mesmo motivo. Isto posto o governo Bush 

evidencia esta corrente a partir do Ato Patriótico que tem a instituição de suprimir 

direitos civis tanto para americanos quanto para estrangeiros e concede ao poder 

executivo o direito de utilizar-se dos “meios necessários” para que a segurança do 

país seja preservada tanto interna quanto externamente, gerando inclusive um 

choque de forças entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e no âmbito 

internacional o não reconhecimento do Tribunal Penal Internacional (TPI), 

conforme demonstrado no terceiro capítulo desta dissertação na analise dos 

pontos explicitados pela Estratégia de Segurança Nacional lançada por W. Bush.  

Por fim, a high politics está representada na própria adoção das incursões 

com o aumento dos gastos militares e da inversão das prioridades das low politics 
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evidentes na realidade do Governo Clinton, como por exemplo, meio ambiente 

questões socioeconômicas em detrimento as políticas de high politics, o 

neoconservadorismo é representado pelo partido republicano com a presença dos 

falcões e sua preponderância dentro do Governo Bush sendo o pressuposto 

político-ideológico para as inversões das prioridades das políticas internas e 

externas do Governo Bush.  

Os Estados Unidos figuram hoje na realidade internacional como única 

potência militar hegemônica, mas a sua preponderância militar não significa que 

as políticas adotadas dêem certo, principalmente diante da noção que o 

terrorismo não é um inimigo convencional, dada a sua característica transnacional 

e sua atuação independente de um comando central, fazendo com que o ataque 

militar convencional acabe se tornando de certa forma ineficaz. 

No caso do Afeganistão, a justificativa unilateral para o combate foi 

facilmente assimilada pelo contexto internacional diante das evidências 

apresentadas pelos Estados Unidos que indicavam que o autor dos atos 

terroristas de 11 de setembro Osama Bin Laden e sua organização terrorista  a 

Al-Qaeda, atuavam no território afegão e que o governo do Taleban permitia a 

instalação da base operacional desta organização terrorista. Também muito 

influenciada pelo desconforto que o regime Taleban gerava na região da Ásia 

Central e para países como Irã, Rússia e Índia.  O conflito no Afeganistão foi 

rápido e instituiu facilmente um governo favorável a coalização.  

No entanto, no caso iraquiano a posição unilateral do governo Bush ficou 

mais evidente, já que sua justificativa de que o Iraque sob o regime de Saddam 

Hussein estava articulando a elaboração de um plano militar para construção de 

armas de destruição em massa, esta justificativa para a incursão no Iraque não foi 

comprovada pelas inspeções das Nações Unidas. O governo Bush decide então, 

mudar o foco da incursão no Iraque; alegando que esta será  por motivos de 

“direitos humanitários” e reedita a mesma coalização anglo-americana utilizada na 

guerra ao Afeganistão, contrariando a maior parte da sociedade internacional e 

principalmente as decisões das Nações Unidas. Com esta atitude o governo Bush 

cria a instituição de que intervenções humanitárias podem ser utilizadas na 

destituição de um regime, o que abre um novo precedente na realidade 

internacional. 
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Na verdade, a incursão ao Iraque, demonstra que o motivo real tinha muito 

a ver com a política de contenção adotada desde 1991 e que não vinha surtindo 

efeito satisfatório para os Estados Unidos e a estabilização da região do Oriente 

Médio através da derrubada de Saddam, bem como a criação de um governo pró-

americano.  

Tem-se como exemplo a “vitória” no Iraque, mesmo que o presidente Bush 

tenha declarado o final da guerra, a realidade iraquiana demonstra uma série de 

insurgências e uma série de inadequações às forças da coalizão. O pós-guerra já 

matou mais soldados e civis do que o próprio conflito. Isso causado pelos ataques 

suicidas e de carros-bomba corriqueiros na atual realidade iraquiana.  

O Realismo, como pressuposto teórico válido busca fundamentalmente, 

três variáveis essenciais: (1) a segurança do Estado; (2) a racionalidade da 

política externa; e, (3) o pragmatismo nas ações dos governantes.  

Portanto, o governo Bush demonstrou a preocupação em se utilizar de 

apenas um elemento, qual seja, a segurança do Estado. Conseqüentemente, a 

racionalidade da política externa, assim como o pragmatismo das ações, não 

parecera freqüentar a concepção daqueles que elaboraram a política externa do 

governo Bush.   

Desta maneira podemos, concluir que à hipótese levantada foi 

parcialmente confirmada haja vista que a identificação do governo norte-

americano como única potência hegemônica é considerada como verdade e 

razoavelmente aceita dentro do contexto anárquico internacional formando uma 

instituição relativamente aceita internacionalmente em que os Estados Unidos da 

América figurem como principal player do contexto internacional, porém o que irá 

definir em termos de utilização dos meios materiais irá se diferenciar 

sobremaneira de qual partido está operando a política externa norte-americana.  
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