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Da excepcionalidade unipolar às 
responsabilidades compartilhadas. 
Barack Obama e a liderança 
internacional dos Estados Unidos
Luis Fernando Ayerbe

The article analyzes the foreign policy of Barack Obama and his perception of the American place in the world, 
emphasizing three aspects: the contrasting positions between analysts close to the Republican and Democratic 
parties; the characterization of his presidency against two tendencies that mark the country’s foreign relations 
since Richard Nixon, the “shared responsibilities” and “hegemony”; the analysis of official documents expressive 
of the current strategy of “renewing American leadership”. In our view, the Obama administration adopts a 
rational means-ends compatible with a context of global and domestic challenges which resize the U.S. inter-
national projection.

Em círculos conservadores próximos a 
administração de George W. Bush, a atua-
ção internacional de Barack Obama tem 
sido acusada de promover, por opção ou 
inaptidão, o declínio da primazia conquis-
tada pelos Estados Unidos após a vitória 
da Guerra Fria.

Desde o início do mandato, ações do 
presidente conduzidas a gerar expecta-
tivas favoráveis sobre a sua política exter-
na são apresentadas como sinal de fraque-
za e humilhação. Exemplos nessa direção 
seriam os reiterados pedidos de desculpas 
por comportamentos arrogantes do pas-
sado com o mundo muçulmano (entre-
vista à rede Al Arabiya, 27/01/2009), com 
os aliados europeus (discurso na França, 
3/04/2009) e latino-americanos (Cúpula 
de Trinidad y Tobago em 17/04/2009); sua 
proposta de um novo começo nas relações 
com o Irã (Videotape parabeni zando o país 
pelo ano novo Persa, 20/03/2009), reco-
nhecendo e se desculpando pela par tici-

pação no golpe contra o primeiro-ministro 
Mosaddek em 1953 (discurso no Egito, 
4/06/2009); sua crítica a práticas de tortu-
ra a prisioneiros por parte da CIA, que te-
riam sacrifi cado valores nacionais essen-
ciais no terreno dos direitos humanos 
(discurso aos fun cio nários da agência, Vir-
gínia, 20/04/2009), propondo fechar a pri-
são da Bahia de Guantánamo (discurso na 
França, 3/04/2009) (Nile Gardiner e Mor-
gan Roach, 2009; FPI, 2010).

Kim Holmes, Secretário de Estado Ad-
junto para Assuntos de Organizações In-
ternacionais entre 2001 e 2005, aproxima 
Obama a Jimmy Carter, que “desculpou-
-se pelo ´medo excessivo do comunismo` 
por parte da América, cortou programas 
de defesa vitais e retirou o apoio a aliados 
como o xá do Irã”. Seu “experimento de 
colocar uma cara feliz ao poder America-
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no... terminou com as crises no Irã e no 
Afeganistão”. (2010).

Na mesma direção, Richard Perle, pre-
sidente do Conselho Consultivo da Políti-
ca de Defesa entre 2001 e 2003, atribui a 
Carter a tardia descoberta, “após três anos 
como presidente... (de) que tinha falhado 
em compreender a realidade dos ditado-
res em Moscou e Teerã”. Sem questionar a 
necessidade de buscar o engajamento dos 
adversários, ressalta a postura de Ronald 
Reagan, “em que a diplomacia foi condu-
zida a partir de uma posição de força e de 
propósitos claros”, ao contrário de Oba-
ma, que “aparece como um ansioso supli-
cante” (2010).

Para Charles Krauthammer, colunista 
do Washington Post, os gestos unilaterais e 
sem nenhuma exigência de contrapartida 
de Obama são parte de um “Novo Libe-
ralismo”, “enraizado na convicção de que 
a América é tão intrinsecamente defeituo-
sa, tão inerentemente e congenitamente 
pecaminosa, que não se lhe pode confi ar, e 
não merece possuir o poder no mundo 
global” (2009).

Krauthammer foi um dos precursores 
na associação do fi m da Guerra Fria com a 
emergência de um “Momento Unipolar”, 
em artigo na revista Foreign Affairs, de 
1990, passando a advogar pelo seu prolon-
gamento indefi nido. Durante a adminis-
tração de George W. Bush se torna um dos 
ideólogos da política externa, para a qual 
cunhou a expressão “Realismo Democráti-
co”, que defi ne “o interesse nacional não 
como poder mas como valores” (2004, p. 
14), justifi cando a ação unilateral de cará-
ter preventivo e a construção de Estados 
democráticos como melhor resposta aos 
inimigos responsáveis pelo 11 de Setem-
bro de 2001. (Ayerbe, 2006).

Na direção oposta das análises ante-
riores, o governo Obama situa sua postu-
ra de abertura ao diálogo frente a regimes 
opositores como parte de uma “Nova Era 

de Compromisso”, dirigida a estabelecer 
convergências entre aliados e adversários 
em torno dos objetivos da política externa 
estadunidense. Discursando no Council 
on Foreign Relations em 15 de julho de 
2009, a secretaria de stado Hillary Clinton 
deixa claro que “a questão não é se o nos-
so país pode ou deve liderar, senão como 
liderará no século XXI”. Na linha da na-
ção indispensável formulada por Ma-
deleine Albright, sua antecessora no car-
go, na segunda administração de Bill 
Clinton, assume que se bem “nenhuma 
nação pode enfrentar sozinha os desafi os 
do mundo (...) nenhum desafi o pode ser 
enfrentado sem os Estados Unidos”. Co-
mo resultado, propõe uma estratégia ba-
seada no Smart Power, “uma mistura de 
princípios e pragmatismo” dirigida a 
“atualizar e criar veículos de cooperação 
com os nossos sócios”, mantendo o “com-
promisso de princípios com os que não 
estão de acordo conosco” (Clinton, 2009).

O programa nuclear do Irã é para-
digmático da “Nova Era de Compromis-
so”, combinando os gestos diplomáticos 
anteriormente mencionados, a negociação 
multilateral envolvendo a Agência In-
ternacional de Energia Atômica (AIEA), 
França e Rússia dispostos a enriquecer 
parte do urânio iraniano para uso pacífi co 
e a coação, transitando para as sanções no 
Conselho de Segurança da ONU frente ao 
impasse nas negociações. Esse último ex-
pediente é acelerado a partir da iniciativa 
de Brasil e Turquia de acordar separada-
mente com o Irã uma solução que retoma 
a proposta da AIEA, provocando a forte 
reação dos Estados Unidos, que obtém o 
apoio da Rússia, China, França e Inglater-
ra para a aprovação de sanções.

Para além das controvérsias em torno 
do acordo obtido pelo Brasil e a Turquia 
como eventual facilitador de uma possível 
intenção militar do programa nuclear ira-
niano, a iniciativa colocou em questão um 
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aspecto essencial da estratégia anunciada 
por Hillary Clinton: a nação indispensável. 
Aceitar que esse acordo seja a base da ne-
gociação com o Irã minimizaria a infl uên-
cia estadunidense, tornando o país pres-
cindível num tema e numa região em que 
está sendo feito um forte investimento de 
smart power. A resposta é uma inequívoca 
afi rmação unilateral de autoridade.

O componente pragmático da “Nova 
Era de Compromisso” se explicita em deci-
sões que subordinam aos imperativos da 
conjuntura soluções para temas da campa-
nha presidencial que foram fundamentais 
na construção da sua base aliada. Incluem-
-se nessa situação a prorrogação do fecha-
mento do centro de detenção de Guantá-
namo, a extensão da ocupação militar no 
Iraque até o fi nal de 2011 e o aumento do 
contingente de tropas no Afeganistão.

Nos dois últimos casos, em face da rea-
lidade de ter de lidar com as guerras ini-
ciadas pela administração anterior, evitan-
do que o desfecho acompanhe a experiência 
do Vietnã, redefi ne-se o cronograma, na 
perspectiva de criar condições estáveis pa-
ra transmitir o controle para autoridades 
locais. Ao mesmo tempo, vão sendo evi-
denciados os objetivos diplomáticos per-
manentes da presença na região, como re-
vela a construção em Bagdá da maior 
embaixada dos Estados Unidos no mun-
do, inaugurada em 2009, ocupando espaço 
equivalente ao território do Vaticano.

Como afi rma o secretário da Defesa 
Robert Gates em artigo na revista Foreign 
Affairs, não se trata de uma retirada, mas 
de adaptar o enfoque às novas circunstân-
cias, na medida em que “lidar com tais 
Estados fraturados ou falidos é, em mui-
tos aspectos, o principal desafi o para a 
segurança do nosso tempo” (2010, p. 2). 
Numa perspectiva pragmática, considera 
que “é pouco provável que se repita tão 
cedo uma missão na escala das que estão 
no Afeganistão ou do Iraque, ou seja, mu-

dança forçada de regime seguida de cons-
trução de nações debaixo de fogo”. A 
abordagem privilegiada passa pela capa-
citação dos parceiros para assumirem a 
sua própria defesa ou, em caso de necessi-
dade, “lutar ao lado das forças dos Esta-
dos Unidos, fornecendo-lhes equipamen-
tos, treinamento ou outras formas de 
assistência à segurança” (Gates, op. cit.).

Analistas críticos da militarização da 
política externa sob a administração Bush 
destacam seu efeito contraproducente com 
relação ao objetivo original de projeção do 
poder estadunidense. Para Christopher 
Layne, uma grande distância separa os Es-
tados Unidos de 1945 do que emerge da 
crise fi nanceira de 2008. As políticas mone-
tárias expansivas da Reserva Federal para 
resgatar a economia implicam em défi cits 
no tesouro cujo impacto poderá se prolon-
gar por ao menos uma década. Somando a 
isso as guerras no Afeganistão e Iraque, 
“há razões para se preocupar com a estabi-
lidade orçamentária dos Estados Unidos 
no longo prazo” (2009, p. 168). Para Char-
les Kupchan e Joseph Nye, as concepções 
colocadas em prática pela atual adminis-
tração expressam uma visão realista que 
articula consistentemente desafi os, interes-
ses e capacidades nacionais de resposta. 
Kupchan destaca como características pe-
culiares do Realismo de Obama “sua au-
sência de confusão ideológica”, mostran-
do-se “confortável trabalhando tanto com 
democracias como não democracias – sem-
pre que estejam dispostas a contribuir para 
a causa comum” (Foreign Policy, 2010). Nye, 
um dos formuladores da noção de Smart 
Power, visualiza a emergência de um “Rea-
lismo Liberal” coerente com as tendências 
de fortalecimento de ameaças transnacio-
nais que incidem na distribuição do poder, 
destacando as mudanças climáticas, o cri-
me organizado, as pandemias e o terroris-
mo. Nesse cenário, a dimensão militar tor-
na-se “uma pequena parte da solução na 
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resposta a essas novas ameaças. Elas reque-
rem cooperação entre governos e institui-
ções internacionais” (Foreign Policy, 2010).

Para além das divergências entre adep-
tos das administrações Republicanas e De-
mocratas, ou entre realistas “liberais” e 
“democráticos”, as posições acima atuali-
zam uma discussão que toma corpo no 
establishment da política externa no início 
dos anos 1970, contrapondo convicções 
diferenciadas sobre o valor estratégico de 
compartilhar responsabilidades com alia-
dos e buscar consensos com adversários. 
Da nossa perspectiva, a atuação de Obama 
vai ao encontro de concepções que nortea-
ram seus antecessores Nixon, Carter e 
Clinton, diferenciando-se da trajetória as-
sumida por Reagan e George W. Bush. 
Nessa comparação, objeto da próxima se-
ção, deixamos de fora o período de Geor-
ge H. W. Bush, por considerarmos que seu 
caráter transicional difi culta um enqua-
dramento mais defi nido.

Entre o hegemonismo 
e as responsabilidades 
compartilhadas

A projeção do poder estadunidense 
após a Segunda Guerra Mundial, que 
atinge seu maior patamar nas administra-
ções de Kennedy e Johnson, enfrentará 
crescentes desafi os nos anos 1970, durante 
as presidências de Nixon e Carter. No 
campo econômico, Europa Ocidental e 
Japão tornam-se fortes competidores, no 
político, ganham impulso crises no Sudes-
te Asiático e no Oriente Médio, assim co-
mo movimentos nacionalistas no chama-
do Terceiro Mundo.

Reconhecendo esse novo contexto, a 
política externa de Nixon, sob o comando 
de Henry Kissinger, assessor para a Segu-
rança Nacional na primeira presidência e 

secretário de Estado na segunda, assume 
como objetivo compartilhar responsabili-
dades com os aliados, tornando-os tam-
bém sócios.

Considerando que o país não detém a 
capacidade de apresentar respostas simul-
tâneas para o conjunto de desafi os existen-
tes, Kissinger propõe uma política prag-
mática e com defi nição clara de prioridades. 
Conforme expressa em suas memórias, “se 
os Estados Unidos insistissem em ser o fi -
deicomissário de todas as áreas não comu-
nistas, nos esgotaríamos psicologicamente 
muito antes do que fi sicamente. Um mun-
do com mais centros de decisão, acreditava 
eu, era plenamente compatível com os
nossos interesses, além dos nossos ideais” 
(1979, p. 61). Nessa perspectiva, o principal 
desafi o será “guiar a América pela transi-
ção da dominância à liderança” (1994,
p. 704), fortalecendo as alianças com a Eu-
ropa Ocidental e o Japão e enfraquecendo 
o mundo comunista pela aproximação 
com a China.

O cenário de crise que marca a renún-
cia de Nixon, cujos eventos mais revelado-
res são a evolução negativa da guerra no 
Vietnã e o escândalo Watergate, têm com-
ponentes mais amplos: o declínio da pros-
peridade vivenciada pelo capitalismo por 
mais de 25 anos, a crise do petróleo como 
agravante conjuntural e a presença cada 
vez mais visível da União Soviética, dis-
putando com os Estados Unidos a corrida 
espacial e armamentista e ampliando sua 
infl uência na Ásia e África.

Em setores do establishment, começa a 
ganhar força uma perspectiva de ação de 
alcance global, que leva em consideração 
a nova correlação de forças apontada por 
Kissinger. Uma ordem mundial coorde-
nada pelos países capitalistas avançados, 
centrada menos na ideologia do confronto 
Leste-Oeste e mais nos desafi os das dis-
paridades Norte-Sul será o objetivo cen-
tral da criação, em 1973, da Comissão 
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Trilateral (CT), iniciativa que teve em
David Rockefeller seu principal promotor. 
Conforme destaca Zbigniev Brzezinski, 
assessor de Segurança Nacional de Jimmy 
Carter e um dos idealizadores da CT, a 
intenção era “forjar uma comunidade de 
nações desenvolvidas que abarque os
Estados atlânticos, os Estados comunistas 
europeus mais avançados e o Japão” 
(1979, p. 442).

A política externa de Carter expressa 
em grande medida a infl uência das di-
retrizes da CT, procurando desideologizar 
a agenda, apresentando-se como lideran-
ça universalista em favor da defesa da 
democracia, dos direitos humanos e da 
autodeterminação das nações. No entan-
to, a mudança de imagem perante os prin-
cipais círculos dirigentes do país não se 
dá no sentido esperado, predominando 
uma percepção de fraqueza e de crescente 
retração no cenário internacional. Em 
1979, ano prévio às eleições presidenciais, 
uma conjunção de fatos contribuirá para 
comprometer a continuidade do projeto 
de Carter: a revolução xiita no Irã, que 
derruba o principal aliado dos Estados 
Unidos no Golfo Pérsico, substituindo-o 
por um governo que declara o país como 
inimigo número 1; a Revolução Sandinis-
ta na Nicarágua, vista como ameaça de 
efeito dominó a atingir toda a América 
Central; a crise dos reféns na embaixada 
dos Estados Unidos no Irã e a impotência 
para impor uma solução; a invasão sovié-
tica do Afeganistão; o segundo choque do 
petróleo e seus efeitos recessivos na eco-
nomia mundial.

A reação conservadora, expressa na 
vitória de Ronald Reagan, coloca como 
foco da política externa a retomada da 
hegemonia estadunidense, estabelecendo 
um novo patamar de gastos militares na 
corrida armamentista com a União Sovié-
tica, afi rmação do apoio aos governos 
aliados, independentemente do regime 

político vigente, e ações intervencionistas 
contra os inimigos, especialmente na 
América Central e no Caribe.

Para os setores próximos ao “Realismo 
Democrático”, a vitória na Guerra Fria e a 
transformação dos Estados Unidos na 
grande superpotência global, mesmo ten-
do se materializado na presidência de 
Geor ge H. W. Bush, responde diretamente 
à mudança de abordagem adotada por 
Reagan, que substitui a aceitação tácita da 
existência dos regimes comunistas por um 
combate mais fi rme objetivando sua der-
rota como opção política. Neste campo, 
distanciam-se da realpolitik de Nixon, de-
fendendo uma postura missionária, con-
fi ante nas possibilidades de mudar o 
mundo, inspirando a perspectiva estraté-
gica de afi rmação da unipolaridade que 
dará o tom da “guerra global contra o ter-
rorismo” de George W. Bush, notadamen-
te sua decisão de invadir o Iraque em 
2003. Conforme ressalta Paul Wolfowitz, 
secretário adjunto da Defesa entre 2001 e 
2005, “na Europa Oriental, a Cortina de 
Ferro já não está em pé porque verdadei-
ros realistas – realistas democráticos – en-
frentaram a verdadeira natureza da amea-
ça soviética” (2009, p. 72).

Da mesma forma que o hegemonismo 
reaganiano, a perspectiva das responsabi-
lidades compartilhadas encontra espaços 
de renovação nas avaliações do lugar dos 
Estados Unidos no mundo pós-Guerra 
Fria. Para Zbigniev Brzezinski, está em 
curso um processo de transição entre uma 
ordem centrada nos Estados-nações e um 
futuro em que atores globais terão cada 
vez maior infl uência. Neste percurso, “os 
Estados Unidos não só são a primeira e a 
única verdadeira superpotência global se-
não que, provavelmente, serão também a 
última” (1998, p. 212).

Em 2004, momento de plena ofensiva 
no Iraque, Brzezinski questiona o unila-
teralismo de Bush, que associa a uma vi-
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são do mundo em preto e branco que não 
admite matizes, confi gurando um curioso 
paradoxo: “A credibilidade militar global 
americana nunca foi tão alta; no entanto, 
sua credibilidade política global nunca foi 
tão baixa” (2004, p. 214). Sua aposta estra-
tégica é na liderança do país em esforço 
multilateral para a criação de uma “co-
munidade global de interesses compar-
tilhados”. Na campanha presidencial de 
2008, torna-se um dos principais asses-
sores de política externa do candidato 
Barack Obama.

Nancy Soderberg, embaixadora nas 
Nações Unidas durante o segundo man-
dato de Bill Clinton, destaca como uma 
das consequências do 11 de Setembro a 
consolidação do grupo hegemonista na 
condução da política externa, representa-
do pelo vice-presidente Dick Cheney, o 
secretário da Defesa Donald Rumsfeld e 
seu secretário adjunto Paul Wolfowitz, 
deslocando o realista, encabeçado pelo se-
cretário de Estado Colin Powell. Como 
resultado, George W. Bush termina envol-
vido pelo mito da única superpotência 
que enfrenta sozinha o desafi o terrorista: 
“A força seria o primeiro recurso, não o 
último; a diplomacia seria um tema de 
conveniência, não de necessidade” (So-
derberg, 2005, p. 25-26).

No Prefácio ao livro de Soderberg, Bill 
Clinton estabelece um contraste entre a 
sua administração e a Republicana sobre o 
signifi cado estratégico dos compromissos 
internacionais, deixando clara a excepcio-
nalidade do momento unipolar: “Acredi-
tamos que os Estados Unidos deviam 
atuar  de modo tal que servisse aos pró-
prios interesses, não só na atualidade, se-
não também num futuro no qual não fosse-
mos a única superpotência econômica, 
política e militar”, (Sorderberg, 2005, p. 12).

Essa visão é compartilhada pela admi-
nistração Obama, cuja política externa 
ajusta-se a um contexto em que, diferente-

mente daquele enfrentado por Ronald 
Rea gan, o país não enfrenta disputas sistê-
micas com inimigos existenciais da ordem 
internacional.

Barack Obama e o lugar dos 
Estados Unidos no mundo

Discursando na reunião da Comissão 
Trilateral de 2009, em Tóquio, Henry Kis-
singer aponta como um dos temas cruciais 
da atualidade a mudança do centro de 
gravidade dos assuntos internacionais pa-
ra o Pacífi co, elemento a ser levado em 
conta por uma instituição cuja origem se 
deu num momento em que a aliança atlân-
tica colocava-se como eixo de aglutinação 
dos países capitalistas avançados. Kissin-
ger menciona dois aspectos positivos que 
demarcam o atual cenário, por um lado, a 
crise fi nanceira “pode ajudar, por razões 
negativas, na criação de uma ordem políti-
ca internacional”; na medida em que “ne-
nhum país tem um grande excedente de 
recursos que possa dedicar a aventuras 
internacionais”, ao mesmo tempo, “esta-
mos vivendo um período em que, pela 
primeira vez que eu saiba, nenhum país 
importante desafi a o sistema internacio-
nal. Todos os desafi os (...) vêm de países 
que, em relação à ordem global, são relati-
vamente marginais” (Kissinger, 2009, p. 6).

De fato, uma das tendências a partir dos 
anos 1990 é a diminuição na escala da con-
fl itividade entre Estados. De acordo com o 
Stockholm International Peace Research 
Institut, entre 1997 e 2006, apenas três dos 
34 maiores confrontos foram interestatais, 
o resto correspondeu a disputas por territó-
rio ou poder governamental no interior 
dos Estados (SIPRI, 2007). Abarcando um 
período mais amplo, o Human Secu rity 
Centre analisa a evolução do número de 
mortos em batalhas a cada confl ito armado 

09- Artigo 07 - Luis Fernando.indd   9809- Artigo 07 - Luis Fernando.indd   98 13/09/10   15:0613/09/10   15:06



99   VOL 19  No 2    SET/OUT/NOV   2010

DA EXCEPCIONALIDADE UNIPOLAR ÀS RESPONSABILIDADES COMPARTILHADAS

desde a Guerra da Coreia, mostrando um 
declínio constante na letalidade da guerra, 
que passa de uma média anual de 10 mil na 
década de cinquenta para 5 mil na década 
de oitenta, 2 mil na década de noventa e 1 
mil entre 2000 e 2007 (HSC, 2009, p. 24). Na 
confi guração dessa trajetória, pesam para o 
HSC as mudanças na natureza das guerras. 
Contrariamente ao envolvimento das gran-
des potências, a alta mobilização de tropas 
e o uso de armamento pesado típicos da 
Guerra Fria, passam a predominar os con-
fl itos em países pobres, protagonizados 
por organizações militares relativamente 
pequenas e com maior utilização de arma-
mento leve. “O tamanho das forças arma-
das rebeldes, sua desinclinação – ou inca-
pacidade – para se engajar em combates 
prolongados de alto nível, ou projetar seu 
poder a longas distâncias, signifi ca que 
geralmente matam relativamente poucas 
pessoas” (HSC, 2009, p. 25).

No caso do terrorismo, tema central da 
política externa dos Estados Unidos nos 
anos recentes, os dados disponibilizados 
pelo Departamento de Estado no seu rela-
tório de 2004 mostram uma média anual 
declinante de ataques, variando de 544,44 
entre 1982 e 1990, para 352,61 entre 1991 e 
2003 (USDS, 2004, p. 176).

A partir de 2005, há uma mudança
na metodologia de geração e apresentação 
dos dados estatísticos por parte do De-
partamento de Estado, que inclui inciden-
tes que re sultam em morte, lesão ou se-
questro de indivíduos não combatentes, 
elevando substancialmente a contabilida-
de de ataques e de vítimas. O Quadro 1 
acompanha o período 2005-2009, de acor-
do com o relatório apresentado em agosto 
de 2010, em que se evidencia o forte im-
pacto dos ataques no Iraque e no Afega-
nistão, com declínio no primeiro e tendên-
cia ascendente no segundo.

Quadro 1: Ataques terroristas 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

Ataques resultantes em morte, ferimento ou sequestro de até 
uma pessoa no mundo

7,963 11,278 11,097 8,411 7,875

Ataques resultantes em morte, ferimento ou sequestro de até 
uma pessoa no Iraque

2,648 5,910  5,507 2,878 2,167

Ataques resultantes em morte, ferimento ou sequestro de até 
uma pessoa no Afeganistão

357 667 898 982 1,480

Elaborado com base no relatório Country Report on Terrorism 2009 (U.S.D.S. 2010).

Na Estratégia de Segurança Nacional 
de 2010, divulgada em maio, o fenômeno 
do terrorismo passa a ser contemplado 
como parte de uma agenda mais ampla, 
relativizando sua magnitude com relação 
ao período Bush.

Na apresentação do Documento, Oba-
ma aponta o crescimento econômico e a 
redução do défi cit como desafi os domés-

ticos que compõem o quadro inevitável 
da renovação da liderança internacional 
do país. Para ele, se bem a aceleração da 
globalização implicou em avanços na dis-
seminação da democracia, liberdade e 
paz entre as nações, aumentou a incidên-
cia de ameaças transnacionais como o 
terrorismo, tecnologias destrutivas e da-
nos ambientais. Colocando em perspecti-
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va as dimensões domésticas e globais dos 
desafi os identifi cados, justifi ca a inevita-
bilidade de compartilhar responsabilida-
des: “Os encargos de um século jovem 
não podem cair apenas sobre os ombros 
americanos; na verdade, os nossos adver-
sários gostariam de ver a América exaurir 
sua força pela superexpansão do nosso 
Poder” (NSS, 2010).

Entre os temas que sinalizam a postura 
cautelosa quanto à amplitude da atuação 
internacional, destacamos dois que de-
marcam mais claramente as diferenças 
com a administração anterior: o terroris-
mo não defi ne o caráter do engajamento 
dos Estados Unidos, é “uma das muitas 
ameaças (...) O mais grave perigo para o 
povo americano e a segurança global con-
tinua a vir de armas de destruição em 
massa, particularmente armas nucleares” 
(NSS, 2010, p. 8); embora a promoção da 
democracia e dos direitos humanos conti-
nue sendo apresentada como elemento 
moral da liderança do país, sua consecu-
ção será buscada pelo “poder do nosso 
exemplo – não através de um esforço para 
impor o nosso sistema a outras pessoas” 
(NSS, 2010, p. 10).

Para exemplifi car o tratamento desses 
dois temas por parte do Departamento
de Estado, retomaremos a análise da pri-
meira seção sobre Afeganistão, Iraque e 
Irã, países de foco privilegiado da política 
externa, acrescentando algumas das situa-
ções consideradas delicadas no Hemis fério 
Ocidental, região geográfi ca de vi zinhança.

Conforme apontamos, o objetivo ime-
diato no Iraque e no Afeganistão é cons-
truir condições permanentes de governa-
bilidade a partir do fortalecimento de 
atores nacionais, estabilizando e amplian-
do respectivamente a assistência (Quadro 
2) de acordo com a evolução de cada
si tuação (Quadro 1). Para além da estabi-
lização política, a presença direta em dois 
países que, no início da década, se conta-

bilizavam entre os inimigos representa 
um ganho estratégico a ser consolidado, 
conforme evidenciam a manutenção de 
bases militares e o redimensionamento da 
re presentação diplomática em Bagdá (Ro-
gin, 2010).

No Irã, as mensagens conciliatórias do 
início do governo simbolizam o reconheci-
mento da República Islâmica e das suas 
autoridades constituídas como interlocu-
tores. O endurecimento das sanções con-
tra o programa nuclear, para além dos as-
pectos que mencionamos anteriormente, 
remete à preeminência atribuída ao tema 
na Estratégia de Segurança.

No caso do Hemisfério Ocidental, o 
Quadro 2 ilustra o nível diferenciado de 
recursos orçamentários com relação às ou-
tras regiões. O aumento a partir de 2009 
corresponde fundamentalmente ao com-
bate ao tráfi co de drogas, lavagem de di-
nheiro, crimes transnacionais e controle 
fronteiriço no México, América Central e 
Caribe, a com programas que, a exemplo 
da Colômbia, pautam-se pelo treinamen-
to, inteligência e equipamento das forças 
de segurança. Como se pode observar, em 
2010 e 2011, Colômbia, México, América 
Central e Caribe recebem quase 50% do 
total regional.

Contrastando com os recursos para te-
mas de segurança associados à criminali-
dade, assumida como principal desafi o 
regional, Obama reduz os valores destina-
dos a Cuba e Venezuela, maiores desafetos 
na dimensão político-ideológica.

Os programas para a Venezuela apre-
sentam uma tendência declinante desde a 
ascensão de George W. Bush, com o paula-
tino abandono daqueles que envolvem co-
operação com as autoridades, prio rizando 
o fi nanciamento de setores da sociedade 
civil com o objetivo de fortalecer sua capa-
cidade operativa na oposição ao governo 
de Hugo Chávez, acompanhando o padrão 
já vigente com relação a Cuba de apostar 
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numa mudança de regime político impul-
sionada desde o exterior (Ayerbe, 2009). 
Nesse campo, percebe-se uma variação na 

justifi cativa do orçamento de 2011 para os 
dois países, acompanhando as diretrizes 
da Estratégia de Segurança Nacional.

Quadro 2: Orçamento do Departamento de Estado – 2008-2011

Recursos
destinados
em 2008*

Recursos
destinados
em 2009**

Recursos
previstos 
2010**

Recursos
solicitados 

para 2011**

Hemisfério Ocidental
Colômbia
México
América Central
Bacia do Caribe
Venezuela
Cuba

2.087.543
551.326
405.854

–
–

9.495
45.330

2.161.242
540.224
432.779

–
105.870

5.500
20.000

2.360.187
512.135
582.658

–
135.592

6.000
20.000

2.147.402
464.933
346.562
106.000
79.023
5.000

20.000

Oriente Próximo 6.336.427 7.079.468 7.072.551 7.128.260

Iraque 633.116 599.00 984.240 729.310

Sul e Centro da Ásia 3.334.551 5.550.690 6.755.126 7.610.770

Afeganistão 2.103.730 2.713.193 4.400.082 3.923.734

Fonte: U.S.D.S. 2009* e 2010**. Em milhões de dólares. Não há programas do Departamento de Estado para o Irã.

No caso de Cuba, o último orçamento 
de George W. Bush destacava recursos 
para a “Iniciativa para uma Cuba Livre”, 
lançada no seu primeiro mandato, desti-
nada a preparar as condições para viabili-
zar a transição após o fi m do atual regime. 
No início do seu governo, Barack Obama 
afrouxou restrições impostas por Bush, li-
berando viagens de familiares e remessas 
de dinheiro e objetos, no entanto, na justi-
fi cativa do orçamento para 2010, perma-
nece o objetivo de promover a “transição 
pacífi ca para uma democracia autodeter-
minada na ilha” (U.S.D.S., 2009, p. 589). 
Nas justifi cativas para 2011, desaparecem 
as menções à indução da mudança de
regime a partir do exterior, concentrando 
a assistência no “poder da sociedade civil 
para advogar por maiores liberdades de-
mocráticas e respeito à dignidade huma-
na”. (U.S.D.S., 2010, p. 679).

No caso da Venezuela, as justifi cativas 
do orçamento de 2008 apresentam o país 
como “um sério desafi o para o avanço do 
desenvolvimento e da democracia no he-
misfério. As organizações democráticas 
venezuelanas em risco foram identifi cadas 
como topo das prioridades da política ex-
terna” (2008, p. 682). O primeiro orçamen-
to de Obama ameniza o discurso de con-
fronto, embora mantendo o mesmo eixo: 
“Os Estados Unidos vão apoiar os esforços 
diplomáticos para promover os direitos 
humanos e proteger o espaço democrático, 
incentivando uma liderança mais pluralis-
ta e democrática” (U.S.D.S. 2009, p. 659). 
Nas justifi cativas para 2011, não se questio-
na a natureza do regime político venezue-
lano e colocam-se como objetivos preser-
var e fortalecer as instituições democráticas, 
afi rmando que os programas estaduniden-
ses envolverão tanto o governo como a 
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oposição e “estarão abertos a todos, inde-
pendentemente das perspectivas políticas” 
(U.S.D.S., 2010, p. 761).

No Iraque, Afeganistão, Colômbia, Mé-
xico, América Central e Caribe, cuja priori-
dade regional se traduz em expressivos 
investimentos de assistência, cobra desta-
que a abordagem anunciada pelo secretá-
rio Robert Gates de capacitar os parceiros 
para assumirem crescente responsabilida-
de pela sua segurança. Ao mesmo tempo, 
muda o eixo no tratamento de Cuba e Ve-
nezuela, que interpretamos como ensaio 
de abertura negociadora para a melhoria 
das relações diplomáticas. No caso do Irã, 
em que se atribui antagonismo em tema 
central da Estratégia de Segurança, a inves-
tida não se dá no sentido da promoção de 
mudança de regime político, característico 
da administração Bush, mas na busca de 
um engajamento convergente com a agen-
da estadunidense, tendo na coerção um 
instrumento dirigido a forçar a negociação.

Contrariamente às críticas dos círculos 
Republicanos que reproduzimos no início 
do artigo, não visualizamos na atual polí-
tica externa indicadores de descontinuida-
de, por intenção ou improvisação, do obje-
tivo de liderança mundial que permeou as 
presidências anteriores. A partir dos as-
pectos abordados, identifi camos uma ra-
cionalidade entre meios e fi ns compatível 
com desafi os domésticos e globais que re-
defi nem as capacidades e os imperativos 
do envolvimento estadunidense. O ajuste 
imposto pela herança de défi cits econômi-
cos e de credibilidade internacional da 
administração anterior colabora para for-
talecer os argumentos em favor do re-
dimensionamento da projeção de poder, 
abrindo espaço para a retomada de uma 
concepção fortemente enraizada em parte 
do establishment, as responsabilidades 
compartilhadas, caminho privilegiado por 
Obama para a obtenção de ganhos estraté-
gicos duradouros.
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