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Estados Unidos:
o insucesso da política externa

bélica da gestão Bush
Virgílio C. Arraes*

Resumo: A política externa do atual presidente dos Estados Unidos,
George Bush, valoriza o uso da força, praticamente de modo unilateral,
em detrimento da diplomacia, de matiz multilateral. No início do
mandato, Bush almejava a transformação político-econômica do Oriente
Médio, por meio da implementação do modelo democrático-liberal.
No entanto, o atentado terrorista de 11 de setembro traria como
contraponto a Guerra do Afeganistão, simbolizada como a luta contra
o terrorismo e apoiada pela comunidade internacional. Mais tarde,
haveria outro conflito, o do Iraque, sem, desta vez, o apoio da sociedade
global. O balanço até o presente momento é decepcionante para os
Estados Unidos: dois conflitos sem viabilidade de vitória no curto
prazo, com desgaste moral para as forças armadas norte-americanas;
aceitação da Índia como potência nuclear, a fim de contrabalançar o
Paquistão; continuidade do terrorismo fundamentalista; e dissensão
significativa entre os formuladores do pensamento político da Casa
Branca, em função dos últimos resultados eleitorais.

Palavras-chave: Estados Unidos, Iraque, Índia, Segunda Guerra do
Golfo,terrorismo.

Introdução

A partir do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 aos Estados
Unidos, o país envolveu-se em dois grandes conflitos: o primeiro, em outubro
de 2001 no Afeganistão, resultaria, de início, em êxito militar, após a obtenção
de legitimidade política perante a comunidade internacional, em decorrência
do inusitado ataque que sofrera; o segundo, em março de 2003 no Iraque, seria
mais desgastante, à medida que não houve consenso na Organização das Nações
Unidas (ONU) quanto à legalidade da investida, de maneira que os Estados
Unidos iriam à guerra já desgastados por causa do menosprezo à utilização da
diplomacia multilateral.

A opção militar em detrimento da diplomática não veio apenas no atual
governo, liderado pelo Partido Republicano desde 20 de janeiro de 2001, mas
configurou-se já no mandato do presidente Bill Clinton (20 de janeiro de 1993
a 19 de janeiro de 2001). Sua justificativa derivara da necessidade de garantir,
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em tese, a justiça universal e o respeito aos direitos humanos como condições
sine qua non para a manutenção da paz democrática. Nesse sentido, as fronteiras
nacionais diluir-se-iam. Diante de uma possível inação dos organismos
internacionais, a “hiperpotência” – conforme expressão do ministro das Relações
Exteriores da França, Hubert Védrine – teria de intervir, mesmo solitariamente.
A afirmação do presente desígnio traz consigo uma inovação na política
internacional, ao colocar em segundo plano o conceito moderno de soberania,
viabilizado por meio da paz de Vestfália em 1648, após a Guerra dos Trinta
Anos1.

Terror: além do Oriente Médio

Durante o primeiro mandato de Clinton, a atenção destinada ao terrorismo
havia sido secundária, a despeito do ataque ao World Trade Center (WTC) em
fevereiro de 1993, em Nova York. Isto se alterou a partir da segunda metade dos
anos 1990 em decorrência de dois eventos: a utilização de gás sarin no metrô de
Tóquio em março de 1995 – o primeiro ataque significativo com arma de
destruição em massa na história do pós-Guerra Fria  – e a explosão de um prédio
pertencente ao governo federal em Oklahoma  em abril daquele mesmo ano2.

Todavia, o real divisor de águas foi o atentado de 11 de setembro de 2001
endereçado novamente às torres gêmeas (WTC). Isto facilitaria a consolidação
e posterior aplicação, a partir de setembro do ano seguinte, do ideário da chamada
Doutrina Bush, ou seja, a adoção prioritária da força por parte dos Estados Unidos
em detrimento do emprego de mecanismos diplomáticos em face de danos
iminentes à segurança nacional. No dia-a-dia, o conceito seria aplicado a países
que desenvolvessem armas de destruição em massa3.

O primeiro alvo extraído da nova diretriz da política externa americana foi
o Iraque, de acordo com a exposição do titular do Departamento de Estado,
general Colin Powell, em fevereiro de 2003 no plenário das Nações Unidas e,
por conseguinte, avaliado como uma ameaça intermitente à segurança não só
estadunidense, mas internacional. Ao fim de 2004, os Estados Unidos
reconheceriam a ausência de provas substantivas, após um ano e meio de
investigação com o emprego de cerca de 1.200 técnicos civis e militares de
nacionalidade norte-americana, britânica e australiana4.

1 Sobre o termo “hiperpotência”: NYE, J. O paradoxo do poderio americano. Por que a única superpotência
do mundo não pode prosseguir isolada. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 2002, p.25; de acordo
com Anderson, há, ao lado dos direitos humanos, dois outros elementos da Nova Ordem no pós-Guerra
Fria: mercados abertos e eleições formalmente livres. ANDERSON, P. Force and consent. New left
review, London, n.17, p.9-10, 2002; acerca do século XVII: KISSINGER, H. Diplomacia. 2 ed. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1999, p.66-68.
2 Bio-terrorism: Policy, technology, nature of the threat. The Officer, Washington, v.76, n.2, p.30, mar
2000.
3 BOBBITT, P. How to decide when the US should go to war. Financial Times, London, 28 jan. 2004,
p.20; America’s longest war – September 11th 2001. The Economist (editorial), London, v. 380, n.
8493, p.20, 2 sep 2006.
4 Com mais de mil páginas, o Relatório Charles Duelfer concluiria a inexistência delas, conquanto a
ditadura de Saddam Hussein não houvesse desistido de retomar a sua fabricação interrompida em 1991.
Puncturing Another Weapons Myth.  New York Times (editorial), New York, 30 apr. 2005, p.A.12.
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O êxito inicial na ocupação do Iraque levou os Estados Unidos a vislumbrar
a presença em outros países da região, como Síria e Irã, que, junto com a Coréia
do Norte e o Iraque, compuseram o chamado Eixo do Mal, ou seja, Estados
ditatoriais detentores de projetos de desenvolvimento de mísseis balísticos. Meses
mais tarde, o país se depararia com dois conflitos aparentemente intermináveis,
visto que os governos por ele apoiados no Afeganistão e no Iraque subsistiriam
por si mesmos apenas nas capitais. Deste modo, não há prazo para a retirada das
tropas americanas e eventuais deslocamentos para outras regiões.

A avaliação preliminar do primeiro mandato do presidente George Bush,
apesar de ter resguardado o território norte-americano de novas investidas por
parte de grupos integristas, foi insatisfatória porque os Estados Unidos não
obtiveram sucesso em seu projeto de reordenação político-econômica do Oriente
Médio e adjacências. Assim, o cenário regional apresentou-se caótico: registros
de torturas a prisioneiros militares notadamente no Iraque; ausência de abertura
política, mesmo gradativa, de países como Arábia Saudita e Egito, embora aliados
tradicionais; desinteresse na estruturação do Estado da Palestina; por fim,
aumento substancial dos preços do petróleo e derivados.

No entanto, malgrado o desgaste e, por extensão, descrédito perante boa
parte da comunidade global, os formuladores da política externa norte-americana
insistiram na manutenção da diretriz adotada no transcorrer do segundo mandato.
A composição inicial do gabinete presidencial sinalizou isto: duas confirmações
– o vice-presidente Dick Cheney e o Secretário da Defesa Donald Rumsfeld –
que por si não necessitam de explicação; duas alterações apontariam um
enrijecimento político: a substituição de Colin Powell no Departamento de Estado
por Condoleeza Rice em janeiro de 2005, até então titular da Assessoria de
Segurança Nacional; e a de John Ashcroft no Departamento de Justiça por Alberto
González, antigo assessor da Presidência, em fevereiro do mesmo ano5.

Rice, adepta da linha realista, expressara-se desde a campanha presidencial
de 2000 a favor da primazia dos interesses nacionais: reestruturação das forças
armadas, expansão dos acordos de livre-comércio, confrontação com regimes
ditatoriais, manutenção das alianças tradicionais e estreitamento do
relacionamento com grandes potências, como Rússia e China. Destarte, ela
cunhou, durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, o
termo “vanguardas da tirania” (outposts of tyranny) para ir além dos possíveis
países fabricantes de armas de destruição em massa ou de mísseis balísticos, de
maneira que se rearticulasse o conceito primeiro – Eixo do Mal – para um mais
elástico e amplo tanto cultural como geograficamente: Belarus, Cuba, Irã,
Myanmar (antiga Birmânia) e Zimbábue6.

Quanto à área da justiça, a princípio, ambos os nomes equivaleram-se ao
exprimir visões de mundo bastante conservadoras; todavia, partira, em 2002, da

5 Rumsfeld apenas seria substituído após o resultado das eleições norte-americanas de novembro de
2006, em que os democratas se tornariam maioria no Congresso após 12 anos. O desgaste no Oriente
Médio seria indicado como uma das causas do voto nos democratas.
6 DINMORE, G. Rice puts accent on diplomacy at hearing. Financial Times,London, 19 jan. 2005, p.1.
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pena de González parecer relativo aos detidos na base militar de Guantánamo,
por meio do qual os Estados Unidos se eximiriam da responsabilidade de conceder
os direitos previstos na Convenção de Genebra a prisioneiros de guerra – em
tese, na ausência de uma denúncia formal da parte do governo estadunidense, a
sua legislação deveria adaptar-se ao teor dos textos genebrinos7.

 Naquele período, não obstante os sinais de inconsistência da atuação
política e militar norte-americana, os neoconservadores continuariam a exercitar
seu voluntarismo sem incorporar, na sua reflexão, os novos elementos do cenário
internacional. Para eles, os percalços alinhavados haviam sido previstos e seriam
de breve duração por causa de uma resistência inicial da população a se acostumar
com um novo regime, no caso a democracia. A insistência na substituição da
forma de governo decorreu da percepção de que autoritarismo e terrorismo na
região se entrelaçam, apesar de a aplicação de tal posicionamento ser bastante
seletiva, ao não ser estendida a aliados tradicionais do país.

 O retorno da provisão atômica

Durante a Guerra Fria, parte da relativa prudência americano-soviética
deveu-se à existência compartilhada de milhares de ogivas nucleares – o equilíbrio
de mútuo terror. No fim da década de 1980, em decorrência da repentina
capitulação da União Soviética (URSS), cujo desenlace levaria à sua extinção,
historiadores e politólogos esboçaram interpretações sobre esse desaparecimento
inesperado. Uma delas é relativa à incapacidade do regime comunista de
sustentar elevados gastos militares – 10% a 20% do PIB por ano – após longa
extensão de tempo. Diferentemente dos norte-americanos, os soviéticos não
conseguiram adaptar a sua tecnologia militar para o setor civil, de modo que
concedesse benefícios materiais advindos dos ganhos científicos para toda a
sociedade8.

Quase duas décadas mais tarde, o cenário internacional destoa do otimismo
alardeado no pós-Guerra Fria, em decorrência da desigualdade social e da
acelerada degradação do meio ambiente. Os antigos Segundo e Terceiro Mundo
transfiguram-se em vetores de desestabilização, ao serem encaixados em plano
secundário na absorção de eventuais benefícios capitalistas. Diante do desinteresse
diplomático das principais potências, irresolutas na conjugação de alternativas
executadas por organizações internacionais ou por relações bilaterais, a alternativa
de manutenção sistêmica por meio do comportamento bélico materializa-se
mais e mais, ainda que gradualmente deslegitimada.

Assim, diante de uma arena global turbulenta, os Estados Unidos ainda
vislumbram no braço militar a sua opção para aplacar o descomedimento de
alguns Estados desadaptados perante a nova configuração internacional.

7 Destaque-se que de Gonzalez havia emanado também no mesmo ano, ainda que rejeitada posteriormente
por Bush, opinião favorável à restrição do conceito de tortura, a ser considerada tão-somente se ocasionasse
sofrimento extremo. Tal gesto se justificaria em virtude da intensidade do perigo proporcionado por uma
eventual ação terrorista. BUMILLER, E.; LEWIS, N. Choice of Gonzales May Blaze a Trail For the
High Court. New York Times, New York, 12 nov 2004, p. A.1.
8 HALLIDAY, F. Repensando as relações internacionais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 1999, p.215-217.
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Atualmente, há mais de 700 bases em 138 países – apenas a Coréia de Sul acolhe
uma centena delas. A princípio, as investidas contra terceiros seriam ligeiras,
com poucas baixas nas tropas, e voltadas para alvos estratégicos por meio da
utilização maciça da aviação9.

Isto foi executado com êxito na Iugoslávia, por exemplo, para forçar a
rendição do governo. Ao Afeganistão e Iraque foram endereçados expedientes
similares. Entretanto, se houve a repetição do mesmo sucesso inicial, isto é, a
deposição dos governantes, a segunda fase – em que entrariam no poder políticos
formalmente vinculados a valores democráticos – periclita porque os efetivos
militares desgastam-se diante de escaramuças constantes de baixa intensidade.
Mutatis mutandis, a tecnologia, por si só, como já antevisto durante a Guerra
do Vietnã, é incapaz de assegurar a vitória. Mesmo assim, os Estados Unidos
debruçam-se sobre a opção de ter armas atômicas de menor poder destrutivo
(mini-bombas equivalentes a 1/3 da de Hiroshima), ainda que, à primeira vista,
asseverem que elas seriam tão-somente instrumentos de dissuasão10.

A afirmação de uma política armamentista, com tendência de nuclearizar
a si mesma mais intensamente, traz como contrapartida a ressurreição de
aspirações também da Rússia, já desiludida com os resultados de uma democracia
em estilo ocidental e apreensiva quanto ao crescimento econômico da China.
Outrossim, a alternativa de curto prazo para a manutenção da Rússia em áreas
por ela consideradas como de sua influência pode ser o restauro de nova corrida
armamentista. Nesse sentido, países do 3.º Mundo podem agrupar-se à nova
fase da nuclearização militar como é o caso, por exemplo, do Afeganistão11.

Estados Unidos e Afeganistão – a construção de uma efêmera aliança

No primeiro trimestre de 2006, a fim de minimizar os desgastes do seu
poderio militar na Ásia Central, o presidente George Bush fez uma visita ao
Afeganistão, Paquistão e Índia. À primeira vista, é possível supor um trunfo
considerável na questão nuclear, a partir da negociação com o governo indiano,
ainda mais diante da postura permanentemente desafiadora do Irã. Contudo, o

9 Sobre o número de bases. COOPER, M. Dissing the Republic To Save It. A conversation with
Chalmers Johnson. Los Angeles, 1 jul. 2004. Disponível em:<http://www.laweekly.com/general/
features/dissing-the-republic-to-save-it/1556/>. Acesso em: 23 jan 2007.
10 Em tese, poderiam ser empregadas para eliminar estoques de armas de destruição em massa ou
instalações nucleares instaladas no subsolo, a despeito do risco de ocasionar nuvens radioativas. Apesar
de o teor do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (1970) ser posto em xeque, a hipótese é considerada
dentro de diferentes setores do governo, sob a justificativa de aperfeiçoar a eficiência das medidas
direcionadas a regimes tirânicos, aspirantes pretensamente naturais à posse de armas químicas, biológicas
ou nucleares.
11 Saliente-se que o Partido Republicano, por inspiração neoconservadora, enfatiza gastos bélicos como
o fiador inquestionável do status de potência. Houve uma série de medidas contrapostas à limitação de
artefatos nucleares – uma delas havia sido a denúncia em junho de 2002 do Tratado de Mísseis Anti-
Balísticos, anunciada seis meses antes como reflexo da insegurança interna provocada pelo atentado
terrorista de setembro de 2001. Sem a vigência do acordo, os Estados Unidos retomaram a pesquisa
sobre a formação de um escudo antimíssil, com o conseqüente rebate, ao menos retórico, da Rússia, ao
reiterar a excelência de suas armas de longo alcance, capazes de atravessar todo tipo de sistema defensivo.
De toda forma, não há tecnologia disponível para destruir centenas de mísseis, caso sejam lançados
simultaneamente. SHULTZ, G.; PERRY, W.; KISSINGER, H.; NUNN, S. A World Free of Nuclear
Weapons. Wall Street Journal, New York, 4 jan 2007, p. A.15.

Estados Unidos: o insucesso da política externa..., Virgílio C. Arraes, p. 41-55



46 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.6(11), julho 2007

périplo pelos três países demonstrou um panorama distinto de êxito,
diferentemente do perfil delineado após os ataques terroristas de setembro de
2001. O realce negativo inicia-se pelo primeiro país percorrido: a República
Islâmica do Afeganistão, dividida administrativamente em 34 estados.

A presença, além de inesperada, foi breve – menos de cinco horas no dia
1.º de março. A comitiva presidencial não se aventurou sequer a passar uma
noite na capital afegã, supostamente sob controle de um regime institucionalizado
– registre-se que, em dezembro de 2005, o Secretário de Defesa, Donald
Rumsfeld, havia citado o país como modelo na luta contra o terrorismo. Notícias
de lá são, às vezes, contraditórias, pois muitas das restrições ao trabalho jornalístico
emanam do próprio governo local, por meio de uma comissão com poderes
para multar e mesmo aprisionar profissionais do setor.

Há mais que indícios de que o presente governo controla tão somente as
áreas imediatas à capital, de sorte que o restante do território é dividido por
milícias, das quais muitas agrupadas em torno do Taliban, ainda que com
interesses difusos. O quadro poderia ser mais grave, não fossem os préstimos da
diplomacia norte-americana ao auxiliar a Declaração de Boa Vizinhança, de
dezembro de 200212.

Saliente-se que as tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(Otan), mesmo em Cabul, estão sob alvo de ataques suicidas inspirados pelo
Taliban – mais de 40 países participa(ra)m da Operação Liberdade Duradoura.
Assim, debate-se a possibilidade de ampliar o número de membros das tropas
norte-atlânticas, com o objetivo de testar a permanência prolongada em
fronteiras distintas das suas. Isto se justifica em decorrência de problemas de
entrosamento advindos do caráter multinacional dos efetivos combatentes.

Até o momento, cerca de 90% do auxílio norte-americano destinou-se à
área militar. Há clara insuficiência financeira para reconstrução, ajuda
humanitária, assistência técnica etc. Além do mais, organizações não-
governamentais e empresas recebem diretamente mais verbas que o próprio
governo afegão. Mesmo assim, a projeção para a formação de forças armadas
encontrava-se programada para 2010, três anos após  a extinção dos comandos
militares locais.

Quanto à economia, há ambiente para o andamento de atividades apenas
agrícolas, ligadas ao manejo tradicional e de caráter imediato, em decorrência
da atividade aleatória das incursões militares. Não houve a construção regular
de estradas ou de canais de irrigação – não fosse a instabilidade, haveria a
possibilidade de reedificar a prospecção de gás natural, desativada desde a saída
da União Soviética na transição do fim da Guerra Fria. Deste modo, o cultivo
volta-se progressivamente para o plantio da papoula, extremamente rentável –
estima-se o país como o maior responsável pela produção mundial de heroína13.

12 Se ela não fosse subscrita pelos seis países lindeiros ao Afeganistão, a sua integridade territorial estaria
também sob perigo. Contudo, a guerrilha transita pela fronteira paquistanesa sem dificuldades, de
acordo com a burocracia afegã. Oficialmente, os Estados Unidos esposam posição contrária, ao avaliar
que o Paquistão modificou seu relacionamento com o Taliban, após setembro de 2001. GALL, C. A
Peaceful Neighborhood. New York Times, New York, 29 dec 2002, p.42.
13 SHISHKIN, P.; CRAWFORD, D. Heavy Traffic: In Afghanistan, Heroin Trade Soars Despite U.S.
Aid. Wall Street Journal, New York, 18 jan 2006, p. A.1.
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Por fim, há dificuldades em estimular o moral da população afegã a favor
de uma democracia à moda ocidental. Um dos percalços refere-se à base de
Guantánamo, utilizada como presídio das operações militares efetivadas no
Afeganistão e Iraque. De lá, há notícias desabonadoras em relação à observância
da legislação internacional – em sua defesa, o Pentágono pondera que a visão
ofertada ao público é incompleta, por causa do sigilo, o que deturpa a análise14.

Estados Unidos e Índia: renúncia a uma política nuclear universal

Após a ineficácia na utilização de recursos militares no Afeganistão, os
Estados Unidos valeram-se da via diplomática para atuar em parte da região.
Aproximaram-se temerariamente do Paquistão, com a perspectiva de limitar o
crescimento do fundamentalismo muçulmano, e da Índia. A opção pela ênfase
negociadora sinalizou, de certo modo, a redistribuição de poder temporária no
Executivo: o grupo representado pelo vice-presidente Dick Cheney havia decaído.

Ressalte-se que a própria equipe neoconservadora fragmentou-se
parcialmente em 2005: Paul Wolfowitz assumira a titularidade do Banco Mundial
em janeiro; John Bolton fora para a embaixada na Organização das Nações
Unidas em agosto; no mesmo mês, Douglas Feith exonerara-se; por último, em
outubro, o próprio chefe de gabinete de Cheney, Lewis Libby, pedira para deixar
o governo.

Apesar do indicativo diplomático, a viagem do presidente George Bush em
março de 2006 não foi bem recebida: ele não discursaria nem no Congresso, em
decorrência da possibilidade de protestos parlamentares, nem no Forte Vermelho
(Lal Qil’ah), lugar onde anualmente o primeiro-ministro relembra a efeméride
da independência do país – 15 de agosto de 194715.

Ainda que sob justificativa de combater conjuntamente o terrorismo, a
aproximação norte-americana busca minorar, no médio prazo, a colaboração
militar de alguns países da Europa com a Índia. No fim do século passado, à
proporção que os Estados Unidos aproximaram-se mais do Paquistão, em
contenda com a Índia por causa da Caxemira, Rússia e França, por exemplo,
enxergaram a oportunidade de comerciar tecnologia de ponta por meio de
exportações e de investimento externo direto.

No entanto, enfatize-se que tanto França como Estados Unidos abastecem
militarmente, em menor escala respectivamente, Paquistão e Índia, amparados
na justificativa de confrontação ao terrorismo fundamentalista. Tendo em vista
que a Índia pertence há três décadas à seleta sociedade nuclear, o governo
estadunidense formulou ad hoc um acordo para enquadrar e, conseqüentemente,
regularizar o seu relacionamento com o Executivo indiano.

14 Todavia, denúncias sobre o tratamento em suas instalações somam-se às de prisões no Iraque, de forma
que a suposta defesa por um valor, democracia ou liberdade, materializa-se na realidade não com
magnanimidade, mas com mesquinhez.
15 KLARE, M. Ending nonproliferation. The Nation, New York, v.282, n.13, p.5, 3 apr 2006; MCKINNON,
J.; LARKIN, J. U.S., India Seal Nuclear Deal, but Hurdles Remain; Congress, Supplier Nations Would
Have to Endorse Exceptions to Global Treaty. Wall Street Journal, New York, 3 mar 2006, p.A.3.
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Contudo, a tratativa representa claro menoscabo ao teor do Tratado de
Não-Proliferação Nuclear (TNP), de julho de 1968, subscrito por mais de 180
países. Conquanto haja itens relativos ao comércio civil, ao possibilitar a
transferência de tecnologia com a venda de oito reatores até 2012, observa-se
ter cunho prioritariamente militar para os Estados Unidos, até por permitir-lhes
antever o delineio de uma política de contenção da China. Catorze dos 22
reatores indianos serão submetidos a inspeções internacionais por meio da Agência
Internacional de Energia Atômica (Aiea), mas será da responsabilidade do
governo indiano a indicação preliminar da rubrica civil ou militar para as
unidades16.

Para ratificar pelo Congresso o acordo, os Estados Unidos tiveram,
primeiramente, de alterar sua legislação – Lei de Energia Atômica, de 1954 –, o
que ocorreu em novembro de 2006. Deste modo, a política externa norte-
americana passou a deliberar, de forma unilateral, sobre quais países são aptos a
ter programas nucleares com fins militares; assim, o ideário do desarmamento
multilateral crescente destina-se a um plano secundário17.

Destarte, armas nucleares por si sós não são mais consideradas problemáticas,
mas sim os seus possíveis detentores. Os (neo)conservadores destacam que o
cenário em que floresceu o TNP já não vige há muitos anos, de maneira que
resta aos Estados Unidos negociar caso a caso, com vistas a separar países pacíficos
ou “responsáveis” dos renegados como Irã ou Coréia do Norte – não há
posicionamento definido ainda para países tidos em alta conta atualmente, como
África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Japão ou Turquia. Todos eles
poderiam, no futuro, alterar suas políticas externas, de sorte que se contrapusessem
à dos Estados Unidos18.

Iraque: retirada à Vietnã?

Em junho de 2006, o presidente Bush visitou, de surpresa, o Iraque durante
apenas cinco horas, a fim de demonstrar o apoio de seu país à democratização
em curso e à presença militar estadunidense. Após mais de três anos de ocupação
irregular e após a derrota do Partido Republicano nas eleições de novembro
último, intensificaram-se os debates em torno de uma retirada planejada, com a

16 China e Índia haviam-se digladiado no final de 1962 na região himalaia. Recentemente, a China
aproximou-se do Paquistão, a fim de compartilhar tecnologia nuclear e investir em infra-estrutura – o
porto de Gwadar, por exemplo, no Mar da Arábia, próximo ao Estreito de Ormuz. Paralelamente, ela
mantém relacionamento com Bangladesh. Por seu turno, a Índia relaciona-se com Cingapura por meio
de um acordo comercial assinado em 2005. Na disputa por recursos materiais, a competição entre ambos
será intensa, como demonstra a atuação dos dois na Nigéria e no Cazaquistão. Todavia, em julho de
2006, a fronteira em disputa – denominada no passado de Rota da Seda – foi aberta.
17 A modificação ocorreu por 85 votos contra apenas 12.  Disponível em:<http://www.senate.gov/
legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=109&session=2&vote=00270>. Acesso
em: 21 nov 2006.
18 É possível que novamente a Índia influencie os rumos da política nuclear no âmbito internacional. O
Grupo de Supridores Nucleares, do qual o Brasil é membro desde abril de 1996, originou-se em 1975,
em virtude da primeira explosão da Índia em 1974 – o plutônio utilizado havia sido de um reator
canadense, com combustível norte-americano, fornecido para fins civis. Assim, em face do duplo uso da
tecnologia nuclear, países reuniram-se gradualmente, de modo que se supervisionasse e, por conseguinte,
se limitasse a exportação de materiais deste tipo.
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intenção de evitar na opinião pública paralelismo com a Guerra do Vietnã (1965-
75). Com baixa popularidade, Bush fracassou na utilização da política externa
como forma de impulsionar os republicanos a ter êxito no processo eleitoral, de
modo que a primeira baixa seria a de Donald Rumsfeld, um dos expoentes da
linha neoconservadora19.

Ressalte-se que os republicanos utilizam-se tradicionalmente da política
externa com o intuito de traçar no imaginário da população norte-americana a
debilidade dos democratas para lidar com as questões relativas à segurança
nacional e ao combate internacional ao terrorismo. Todavia, essa visão foi
reprovada – em linhas gerais, a análise do Partido Republicano considera a idéia
de que o confronto havia sido iniciado ainda em 1993, quando do primeiro, mas
fracassado, ataque ao World Trade Center.

Além do mais, o Congresso norte-americano sinaliza, a partir de 2008, ao
Executivo haver menos tolerância com gastos militares emergenciais destinados
ao Iraque e Afeganistão, de sorte que as despesas deveriam ser inclusas como
atividade programada, portanto inclusas na rotina administrativa. Ademais, a
forma de reconstrução do Iraque faculta brechas para a corrupção – na opinião
do deputado Henry Waxman, o país tornou-se uma zona livre de fraude20.

Em relação ao efetivo, houve até o presente mais de 3 mil mortes, das quais
2 mil em ação, número abaixo da média da época da Guerra do Vietnã.
Entrementes, a quantidade de feridos é bem mais significativa: mais de 20 mil,
dos quais metade sem condição de integrar novamente as tropas. Ademais, mais
de 5 mil policiais e militares do Iraque faleceram. Quanto aos civis, há
discordâncias em relação às estatísticas, mas reportam-se dezenas de milhares
ao menos21.

De modo geral, a elite norte-americana situa a sua presença no Iraque mais
como enfrentamento ao terrorismo que como implementação da democracia,
apesar da retórica neoconservadora de que o papel estadunidense na região é o
de acelerar a inexorabilidade do fim dos regimes autoritários. Uma volta imediata
de efetivos militares fornece condições para o aumento da instabilidade, visto
que as forças armadas tornaram-se basicamente polícia. Destarte, o escol

19 O revés político nem sequer permite mais ao presidente Bush evocar a máxima de que ele governa com
vistas ao longo prazo, o que acarreta enfrentar necessariamente dificuldades momentâneas. Assim, de
acordo com o posicionamento de Bush, sacrifício e paciência são necessários para os desafios presentes.
Para ele, o Iraque avança à proporção que se ampliam o fornecimento de energia elétrica ao povo e
aumentam as vendas de petróleo, beneficiadas pelos altos preços no mercado consumidor mundial a
partir do atual conflito. Enfatize-se que a continuidade progressiva da melhoria da infra-estrutura é
incerta, por causa do controle irregular do governo iraquiano de zonas territoriais concentradas em áreas
urbanas.
20 STOUT, D.; HOLUSHA, J. Senate Rejects Call for Iraq Withdrawal. New York Times, New York, 15
jun 2006, p. A.14.
21 SEVASTOPULO, D. Critics of surge “emboldening extremists” Defence Secretary. Financial Times,
London, 27 jan 2007, p.4; Todavia, Ferreira destaca que o número poderia chegar a mais de 50 mil, se
somados os feridos de ação não-hostil, ou seja, doentes ou acidentados fora de zonas de combate.
FERREIRA, A. O Pentágono e as baixas da guerra. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 31 jan 2007,
p.8.   Disponível em: <http://www.iraqbodycount.org/>. Acesso em: 27 jan 2007.
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americano vislumbra o cumprimento de metas, sem importar-se com o tempo a
transcorrer, não obstante a derrota da linha política mais inflexível, pertencente
ao Partido Republicano.

O desgaste do poder bélico convencional

A utilização do poderio militar como forma preferencial de atuação na
política internacional não advém da gestão Bush – remonta à Guerra Hispano-
Americana em 1898 –, nem se destaca com ele (no mandato de Bill Clinton
houve inúmeras intervenções de porte). Destarte, os Estados Unidos passaram a
executar funções de polícia, promotoria e Judiciário. Ao exercê-las
simultaneamente em vários lugares do globo, o resultado é funesto22.

Uma das derivações de tal comportamento é a desconsideração do teor das
Convenções de Genebra, ao estabelecer-se, de modo público, um presídio em
Guantánamo, porém vários centros de detenção em países não-revelados pela
Central Intelligence Agency (CIA), com o objetivo de que o Judiciário norte-
americano não possa manifestar-se; assim, há mortes mal-investigadas, com mais
de 500 servidores públicos do governo estadunidense suspeitos de participar de
atos de transgressão à legislação pertinente aos direitos humanos23.

No fim do século XX, os Estados Unidos tornaram-se, de acordo com o
presidente Clinton, o “país indispensável”. O governo Bush leva isto mais avante
ao ofertar ao mundo a visão dicotômica de apoio ou oposição à sua política
externa. Desta forma, há um jogo de soma zero no cenário internacional, isto é,
se um ganha, outro simultaneamente perde. Assim, a imposição supera a
cooperação, ainda que desencadeie efeitos involuntários negativos como o atual
sistema prisional24.

Após o sucesso inicial no Afeganistão, a tática estaria certa tanto aos olhos
do Departamento de Estado como do Departamento de Defesa. No entanto, o
presente balanço não faculta mais otimismo algum. O esteio militar norte-
americano não se vincula a organismos internacionais – com exceção da Otan e
do G-8 – mas ao próprio país, ao manter acesa a divisa de “guerra ao terrorismo”,
utilizada como justificativa para futuros embates – Irã ou Síria. Se este mote
amparou a reeleição do presidente Bush em 2004, ao prometer à nação a
inexistência de novos ataques, é ele atualmente o elemento de desgaste externo,
ao ocasionar dezenas de milhares de mortes no Afeganistão e Iraque, sem esboçar
conclusão alguma para a transformação político-econômica de ambos os países.
A luta contra o terrorismo – expressão empregada de forma genérica pelos Estados

22 BACEVICH, A. The use of force in the Clinton era: Continuity or discontinuity? Chicago Journal of
International Law, Chicago, v.1, n.2, p.375, set/dec 2000; WALSH, K. On the Job; Four former
presidents on power, peril, and conflict. U.S. News & World Report, Washington, v.132, n.6, p.70, 25
feb 2002.
23 BILLEN, A. Camping it up. New Statesman, London, v.19, n.902, p.49, 13 mar 2006; COWELL, A.
Blair Calls Camp in Cuba An “Anomaly”. New York Times, New York, 18 feb 2006, p. A.6.
24 A frase “América, o país indispensável” teria saído originalmente da pena de Chace. WEINER, T. James
Chace, 72, Foreign Policy Thinker. New York Times, New York, 10 oct 2004, p.1.49; KAGAN, R.
America supports democracy, how novel. Financial Times, London, 6 dec 2006, p.19.
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Unidos – não arrebata mais nem mesmo os aliados de primeira hora, com exceção
da Grã-Bretanha, embora ela mesma não demonstre a mesma correspondência
política dos últimos anos.

O desafio norte-americano manifesta-se mesmo no campo militar: se for
mantido o posicionamento severo em relação ao Irã, há a possibilidade de que
agrupamentos xiitas do Iraque compliquem o fornecimento de suprimentos
militares, de combustíveis e de víveres aos efetivos anglo-americanos. Enviados
a partir do Kuait, o material atravessa o sul do Iraque para chegar a Bagdá – se
houver maior atrito no eixo americano-iraniano, são centenas de quilômetros
em que se podem articular ataques de surpresa praticamente indefensáveis (a
via aérea atinge, no máximo, 10% do material, além de encarecer sobremodo os
custos). Além do mais, para chegar a portos kuaitianos, é necessária a travessia
do Estreito de Ormuz25.

Há duas outras possibilidades, mas de dificílima viabilização no curto prazo:
Turquia e Jordânia. Aquela, cujo governo não esteve nem sequer disposto a
enviar tropas para o sul do Afeganistão, onde está 40% do efetivo externo da
Otan, não aventa, à primeira vista, entusiasmo com esta hipótese. Desde o início
do conflito, o governo turco inquieta-se com a autonomia crescente dos curdos
no norte do Iraque e com a possibilidade de o discurso nacionalista chegar às
suas fronteiras. Quanto ao segundo, o caminho a ser percorrido a partir dele é
por meio da província de Al Anbar, a maior do Iraque, que é o epicentro da
resistência sunita, no oeste. Conquanto não haja riquezas naturais significativas,
há um efetivo de 30 mil das forças multinacionais. Na análise do governo norte-
americano, é lá que floresce a Al-Qaeda, o mais bem preparado dos grupos
insurgentes. Poucas cidades da região integram-se ao governo central – Faluja é
uma delas.

A despeito do malogro, o Partido Republicano apenas inclinou-se
parcialmente à reflexão após perder as eleições de novembro de 2006, porém
sem lançar-se em busca de auxílio internacional. A influência intelectual dos
neoconservadores ainda é significativa, porém sem a mesma convergência de
antes, e a idéia de reformar o Oriente Médio, por meio da implementação de
democracias formais, por extensão, permanece viva.

Fendas no alicerce neoconservador: Francis Fukuyama

Desde o início da II Guerra do Golfo, nunca houve consenso nos meios
acadêmicos sobre a forma de executá-la, principalmente por causa da falta de
apoio das Nações Unidas. Todavia, o bloco neoconservador manteve coesão, ao
registrar a existência de problemas no comportamento bélico do país, porém
encarados como passageiros. Contratempos não obstariam, no longo prazo, a
afirmação do primado democrático liberal no Iraque. O fim do século XX havia

25 KING JR., N.; JAFFE, G. Widening War? If Iraq Worsens, Allies See “Nightmare” Case. Wall Street
Journal, New York, 9 jan 2007, p.A.1; SPIEGEL, P. Roadside bombs in Iraq still taking heavy toll on US
forces insurgency. Financial Times, London, 19 aug 2005, p. 7.
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observado o Iraque como o primeiro país viável para a execução do projeto de
remodelamento do Oriente Médio, ao ser visto como uma ditadura detentora
de armas de destruição em massa26.

No entanto, um dos mais destacados membros do grêmio neoconservador,
Francis Fukuyama – autor da hipótese do “fim da história” durante o fim do
bloco socialista europeu no fim dos anos 1980 –, abjurou, ao reconhecer na
Guerra do Golfo um erro do governo George Bush. Em sua visão, é frágil
considerar que a queda de Saddam Hussein tenha sido um trunfo significativo,
ao supostamente influenciar outras ditaduras a abrir mão da obtenção da
tecnologia de enriquecimento de urânio ou de negociar multilateralmente a
questão nuclear. Mencionar a Líbia como o primeiro exemplo seria risível, à
proporção que há como contraponto a Coréia do Norte ou o Irã27.

Em reconhecendo o fracasso da atuação no Oriente Médio e adjacências,
Fukuyama ressalta que não há uma saída viável no curto prazo; ele subscreve
algumas recomendações, como, por exemplo, a constituição de novos organismos
internacionais ou a reformulação das políticas de auxílio humanitário e técnico
como fórmulas de contenção de países com ditaduras ou com guerras civis.
Deste modo, o convencimento em detrimento da coerção deveria ser a nova
diretriz da política externa norte-americana. A disputa seria no campo ideológico.
Nele, o país poderia contrapor-se aos motivos constituintes do antiamericanismo,
matizado, geralmente, em um islamismo baseado em um passado distante. Em
vez de ser libertadora ou cruzada, a diplomacia deveria ser dialogadora28.

A nova proposta faz da democracia uma aspiração, não imposição. A adesão
decorreria do fato de que ela traz consigo a modernização tecnológica e, por
conseguinte, a melhora dos padrões de vida. Assim, medidas bélicas não
implementam mudanças estruturais, visto que elas ocorrem tão somente em
processos de longo prazo. Assim, extrai-se da apostasia política de Fukuyama o
ensinamento de que o neoconservadorismo é por si o impedimento para a atração
do mundo não-ocidental ao modus vivendi norte-atlântico. Indo além, o
pensamento do grupo é temerário, ao pregar o valor das guerras preventivas
com o objetivo de preservar a ordem ocidental.

O desafio imposto à sociedade norte-americana é constatar que os
neoconservadores –outrora perfilados como os “melhores e mais brilhantes”
por parte dos meios de comunicação – são, no momento, fonte de erosão do
poder dos Estados Unidos. Desponta a possibilidade de enxergar o déficit
democrático internamente, de maneira que se desloquem as energias para
recuperar as tradicionais instituições políticas do país, tão valorizadas em seu
nascedouro, em julho de 1776.

Conclusão: posicionamento da política externa dos Estados Unidos
do 11 de setembro de 2001 a dezembro de 2006

26 A visão modernizadora neoconservadora se debruçaria pouco nos regimes monárquicos absolutistas,
como o da Arábia Saudita ou do Kuait, por serem aliados tradicionais.
27 FRIEDMAN, T. A Choice for the Rogues. New York Times, New York, 2 aug 2006, p. A.19.
28 FUKUYAMA, F. Invasion of the Isolationists. New York Times, New York, 31 aug 2005, p.A.19;
FUKUYAMA, F. America’s parties and their foreign policy masquerade. Financial Times, London, 8 mar
2005,  p. 21.
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Pouco mais de cinco anos após o atentado terrorista que pôs a
inexpugnabilidade norte-americana em xeque – algo inesperado desde o ataque
ao Havaí, em dezembro de 1941, pelo Japão – há um desgaste progressivo,
ainda que lento, do poderio do país. Paradoxalmente, a corrosão deriva do
posicionamento do presente governo, incapaz de combinar, de forma equilibrada,
os distintos meios de que dispõe para executar o objetivo maior de sua política
externa: a estabilidade político-econômica do mundo no século XXI.

Confirmada a estabilidade da Europa nos anos 1990, em virtude da
afirmação da União Européia (UE), da interrupção dos conflitos militares na
região balcânica e da incorporação gradativa à Otan dos antigos países do Pacto
de Varsóvia, os Estados Unidos ambicionaram alongar o projeto das democracias
liberais para o Oriente Médio e adjacências. Assim, como decorrência da
modificação política, a econômica se sucederia mais facilmente, de modo que
possibilitasse maior integração global e, por derivação, mais crescimento.

De início, houve concordância entre formuladores e executores da política
externa norte-americana sobre a quais países médio-orientais se deveria lançar o
ideário da abertura: Irã e Iraque, considerados regimes opressores, ainda que de
distintos matizes culturais. O ataque terrorista a Nova York, em setembro de
2001, forçou o governo Bush a deslocar a atenção para novo alvo, não obstante
as primeiras incertezas sobre para quem se endereçaria a retaliação, de acordo
com o antigo diretor da CIA, James Woolsey, ao Washington Post no dia seguinte
à destruição das torres gêmeas29.

O Afeganistão foi identificado como o responsável pela agressão
intempestiva. Deste modo, a ação, por meio dos aviões civis de grande porte,
seria considerada “ato de guerra”. Encerrada, em um primeiro momento, a
campanha afegã, o projeto iraquiano seria revigorado. Perante um regime
ditatorial deteriorado por duas guerras – Irã-Iraque (1980-1988) e Golfo (1991)
–, por sanções econômicas e por preços baratos do petróleo, a gestão Bush
acreditou que a opinião pública, tanto interna como externa, ser-lhe-ia favorável
se se derrubasse prontamente o governo opressor de Saddam Hussein.

Endereçou-se a ele a imagem de vínculos com o Taliban ou com a Al-
Qaeda, de extração fundamentalista, a despeito de o caráter de sua administração
ser laico, por derivar do Partido Baath. Por extensão, os governos do Afeganistão
e Iraque foram, quase que simultaneamente, apresentados como antiocidentais
e detentores de armas de destruição em massa. Destarte, ambos deveriam ser
contidos ou mesmo suprimidos, com o objetivo de garantir a segurança do mundo
democrático.

Conjeturou-se a hipótese de que a invasão derrubaria o governo e receberia
rapidamente o apoio da população local, cansada do isolamento internacional e
da depauperação. Decorre quase meia década e não há perspectiva de vitória no

29 Na noite do 11 de setembro, o presidente Bush havia afirmado que a guerra era contra o terrorismo,
sem indicar, contudo, o oponente. Sem relacionar responsáveis, Paul Wolfowitz, adjunto de Donald
Rumsfeld no Departamento de Defesa, sustentou que a resposta do governo abrangeria mais que meros
grupos combatentes, dado que a ação norte-americana abarcaria países ou mesmo sistemas atrelados ao
terror.
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curto prazo. O Iraque ruma para a fragmentação, com grupos fundamentalistas
a ampliar mais e mais seu espaço nas confabulações políticas, o oposto daquilo
que o governo norte-americano havia planejado.

Após mais de cinco anos, o balanço da política externa da gestão Bush é
negativo, ao estabelecer duas frentes de embate, sem perspectiva de êxito; ao
enfraquecer aos olhos da população do Oriente Médio o modelo democrático,
por causa dos campos prisionais públicos, como o de Guantánamo, ou secretos,
administrados pela CIA; ao monitorar cidadãos sem autorização das autoridades
judiciárias e, deste modo, restringir direitos individuais; por último, ao desacreditar
a contribuição dos organismos internacionais, em face da valorização da utilização
da força isoladamente em menosprezo da negociação em âmbito multilateral.
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