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Guerra da Coreia, 1951 Marines dos EUA disparam uma barragem de morteiros contra forças comunistas chinesas

‘Senhores do mundo’

A ascensão meteórica dos EUA a superpotência
acabou por ser um fator de estabilidade no Ocidente,
integrando os grandes derrotados da II Guerra Mundial
nas suas alianças prioritárias

A

por Bernardo Pires de Lima*

diferença entre a primeira metade do século XX e a segunda
está na profunda alteração estratégica do papel dos EUA no
mundo. Moldadas por períodos
de isolamento, distanciamento e
algumas incursões geograficamente restritas no século XIX, as intervenções decisivas nas duas Guerras Mundiais acabaram
por deslindar uma constante retração em
criar alianças internacionais permanentes, gerar organizações multilaterais e em
permanecer militarmente fora das suas
fronteiras. A ascensão meteórica dos EUA
a superpotência tinha tudo para alimentar
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uma competição desenfreada entre várias
outras potências, mas a realidade ultrapassou algumas previsões e o facto é que
acabou por ser um fator de estabilidade no
Ocidente, integrando os grandes derrotados
da Guerra nas suas alianças prioritárias
(Japão, Itália e Alemanha).
A partir de 1945, ajudada pelo fator soviético, o único competidor geoestratégico da nova
potência global, a política externa americana
foi marcada por uma doutrina de contenção
à ameaça comunista, num pêndulo que oscilou entre atuações maximalistas (Harry
Truman, John F. Kennedy, Ronald Reagan) e
necessidades de retração ao longo da Guerra

Fria (Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson,
Richard Nixon, Gerald Ford e Jimmy Carter).
Já no quadro posterior a 1989, de triunfo
na equação bipolar, assistimos a uma longa
espargata geopolítica (Bill Clinton e George
W. Bush), cujos riscos de análise e impactos
provocados por crises sistémicas, financeiras
e securitárias voltaram a retrair o músculo
da superpotência (Barack Obama), agora
com novos competidores assumidos, com a
China à cabeça. A aceleração da retração por
meios bruscos, erráticos e agressivos (Donald
Trump) tem afectado alianças, organizações e
práticas diplomáticas enraizadas, bem como
alterado negativamente a apreciação de muitos parceiros europeus e asiáticos, sobre a
valorização que outrora faziam da imperativa
relação com Washington. A questão que se
coloca neste ciclo que agora vai a eleições é
se tudo não terá passado de um interlúdio
geopolítico ou se cristalizou a política externa
americana por vários anos, independentemente do titular da Casa Branca. A resposta a
esta pergunta só ficará deslindada a partir de
3 de novembro de 2020.
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Guerra do Vietname, 1972 Crianças fogem de casa depois de uma bomba de napalm ter atingido a aldeia

Metamorfoses da Guerra Fria
A contenção do comunismo soviético foi o
mote da grande estratégia americana desenhada por Harry Truman, George Kennan
e Dean Acheson, e a expansão do comunismo a linha imperial de Moscovo. Ambos os
lados tinham projetos universalistas sobre
os quais ergueram instituições e alianças,
incentivaram movimentos subversivos em
África, na América Latina, na Ásia e na
Europa, apoiaram ditaduras, envolveram-se
em guerras por procuração, até que um sucumbisse ao outro. Este jogo de soma zero
terminou em 1991, quando oficialmente
a União Soviética implodiu e os EUA celebraram a superioridade do seu modelo
democrático. A História, no entanto, foi
pintada com muitas mais cores.
Em 1947, o ministro dos negócios estrangeiros britânico, Ernest Bevin, propôs ao seu
homólogo americano, George Marshall, a
criação de uma aliança entre a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a
Espanha e Portugal, mas que esbarrou nas

relutâncias de Washington, que queria evitar
compromissos permanentes com a defesa
das democracias europeias, o que implicaria uma mudança profunda na política
externa americana e uma limitação da sua
liberdade de ação. O Tratado de Washington,
fundador da NATO, só seria assinado a 4 de
abril de 1949, acompanhado pelo processo
democrático de constituição da República
Federal da Alemanha, depois da fusão das
três zonas de ocupação ocidentais, o que
fez da Aliança Atlântica e da República
Federal dois pilares da nova ordem transatlântica. A garantia norte-americana era

A contenção do comunismo
soviético foi a grande
estratégia desenhada
por Harry Truman

imprescindível para que a França desistisse
do desmembramento da Alemanha e revisse
a sua estratégia num sentido construtivo,
traduzida na proposta de Robert Schuman,
ministro dos Negócios Estrangeiros francês,
de criação da Comunidade do Carvão e do
Aço, dando início ao processo de integração
europeia. A Declaração Schuman, de 9 de
maio de 1950, só foi possível porque a presença militar norte-americana na Europa
impedia a ressurgência de uma Alemanha
hegemónica, quadro que iria definir as décadas da Guerra Fria.
No mesmo ano, a Guerra da Coreia levou a uma dupla transformação da NATO,
com a criação de uma organização militar
permanente e a integração da Alemanha,
a qual, a par da aliança dos EUA com o Japão, inverteu as alianças no fim da Segunda
Guerra Mundial, completando a estratégia
norte-americana de tornar os inimigos do
passado recente nos seus principais aliados
durante a Guerra Fria. Já em 1956, franceses
e britânicos, em concertação com Israel, decidiram invadir o Egito com o objetivo de depor
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Atentados de
11 de setembro
de 2001 O momento
em que um dos
aviões colide com
as Torres Gémeas
de Nova Iorque
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I Guerra do Golfo, 1991 O presidente Bush lança pequenos presentes aos soldados,
durante uma visita-relâmpago no Dia de Ação de Graças

o regime de Nasser, mas não anteciparam a
reação do presidente Eisenhower, o qual, na
véspera da sua reeleição, denunciou a ação
unilateral dos dois aliados. Dessa forma, os
Estados Unidos demonstraram que a NATO
não os vinculava à defesa dos interesses coloniais das velhas potências europeias, nomeadamente no Médio Oriente, nem os impedia
de se opor aos aliados nas Nações Unidas, ao
lado da União Soviética, como aconteceu com
a condenação formal da intervenção franco-britânica em Port Said. A crise do Suez,
que coincidiu com a intervenção soviética na
Hungria, não levou a Grã-Bretanha nem a
França a abandonarem a Aliança Atlântica,
mas expôs uma nova divisão ocidental, em
que Londres optou por reforçar a «relação
especial» com Washington e a França consolidou a aliança bilateral com a República
Federal da Alemanha, acelerando a integração comunitária. Seis meses depois seriam
assinados os Tratados de Roma, criando a
Comunidade Económica Europeia (CEE) e
a Agência Atómica Europeia (EURATOM),
dando início ao processo de integração política na Europa do pós-guerra.
As décadas de 1960 e 1970 mostraram os
limites políticos à estratégia da contenção
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militarizada na proximidade dos EUA (Baía
dos Porcos) ou mais longínqua (Vietname),
transformando mais uma vez um ciclo maximalista numa necessidade retractiva, de
contenção do uso da força e de recursos
duradouros. Estes ciclos expansionistas e
de contração têm pautado a política externa
americana nas últimas décadas de tonalidades menos previsíveis do que as que normalmente a descrevem. A primeira pigmentação
deu-se com a abertura dos EUA à China, sob
a presidência de Richard Nixon, em 1972,
e a chegada ao poder de Deng Xiaoping,
em 1978, abalos suficientemente grandes
para agitar a balança de poder internacional.
O programa das «quatro modernizações»
de Deng – agricultura, indústria, ciência e
tecnologia e militar – foi simultaneamente
a lápide nos anos de regressão de Mao, a
reentrada da China na grande geopolítica e
o advento da ascensão imparável de Pequim
sentida até hoje. Em 1977, um ano após a
morte de Mao, a China valia 0,6% da economia mundial. Em 2020 representa 18% e
é a segunda logo atrás dos EUA. A segunda
coloração foi dada pela revolução islâmica
no Irão, com a destituição do Xá e a chegada
do exílio parisiense do aiatola Khomeini.

Este regresso à mitologia imperial da Pérsia,
como repulsa à aliança entre a monarquia
iraniana e os EUA, mostrou não ser universal
o alcance da hegemonia americana, nem ser
alternativa o modelo comunista soviético
agressivamente ateu. Por outras palavras, na
evidência que 1979 trouxe sobre a existência
de alternativas regionais à oferta ideológica bipolar, e na demonstração dos limites
do poder hegemónico norte-americano no
Médio Oriente visíveis nos últimos anos, sobretudo nas erráticas intervenções no Iraque
e nas dificuldades em estancar guerras civis
prolongadas na Síria ou no Iémen.
O apoio de Moscovo à unificação comunista do Vietname e à intervenção cubana em
Angola marcou, a partir de 1975, um novo
ciclo de expansão soviética e uma crise de
confiança na Aliança Atlântica. Os aliados
dividiram-se nas suas interpretações acerca
do sentido da viragem iniciada com a nomeação de Mikhail Gorbatchov e a Perestroika,
e só Ronald Reagan e Margaret Thatcher
reconheceram a abertura de possibilidades pela nova direção comunista. Gorbatchov traduziu a détente em atos concretos,
assinando, em dezembro de 1987, o Tratado sobre a Eliminação das Armas Nu-
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II Guerra do Golfo, 2003 A estátua do líder iraquiano Saddam Hussein, em Bagdade,
pouco antes de ser derrubada pelas tropas americanas

cleares Intermédias (TNI) e concluindo
as negociações para a retirada das tropas
cubanas de Angola e soviéticas do Afeganistão. Um ano depois, em dezembro de 1988,
Gorbatchov anunciou nas Nações Unidas a
retirada unilateral de meio milhão de soldados das forças soviéticas estacionadas na
Europa de Leste, o que constituía o grosso
da capacidade ofensiva do Pacto de Varsóvia
contra a Europa Ocidental. O resto é História.

No pós-Guerra Fria
Se num plano macro a dicotomia bipolar
caracterizou a Guerra Fria, estabilizando
o reconhecimento de polos hegemónicos e
agregadores, na prática o sistema foi progressivamente regionalizando as suas micro-ordens, nem sempre inteiramente compatíveis
entre si ou com esses dois centros assumidos
de poder. Mas se 1991 oficializou o fim da
bipolaridade e o advento da unipolaridade,
2008 foi o ano em que ficou mais claro que a
hegemonia americana sem rival poderia não
ter passado de um longo momento de 17 anos.
A década de 1990 foi claramente influenciada
pela liderança dos EUA na ordem internacional e a contestação a essa primazia não teve
nenhum ator estatal capaz de a protagoni-

zar. Foram anos de crescimento económico
norte-americano, de uma grande estratégia
triunfalista assente no «alargamento democrático» clintoniano, com continuidade nos
mandatos de George W. Bush, na consolidação e expansão das grandes instituições
sistémicas ocidentais – ONU, OMC, NATO,
UE, Banco Mundial, FMI, G7 – e de uma
integração económica, política e securitária
ocidental moldadas por uma liderança de
Washington aceite como benigna.
A moralidade das intervenções humanitárias justificou a sua proliferação e o «fim
da História» reforçou o princípio kantiano
da improbabilidade de conflito entre democracias consolidadas. Esta era de otimismo
em redor do «consenso de Washington» era

As décadas de 1960 e 1970
mostraram os limites
políticos à estatégia
da contenção militarizada
nas imediações dos EUA

simultaneamente a conclusão do sucesso
do caminho feito desde o pós-guerra, como
a certeza axiológica da irreversibilidade do
modelo dali em diante. Para tal muito contribuiu o movimento neoconservador, na
sua dimensão de política externa, que ao
contrário do que muitos pensam nunca foi
uma exclusividade do Partido Republicano.
Aliás, nasce até da dissidência nas esquerdas
americanas e em particular do establishment
do Partido Democrata, liderado pelo senador
Henry «Scoop» Jackson nos final da década
de 1970, quando contestou a détente com
a União Soviética definida por Kissinger e
Nixon, ou quando apregoou uma estratégia
mais agressiva de expansão da democracia e ação americana no exterior do que as
traçadas por Ford e Carter, com o apoio de
figuras como Paul Wolfowitz, Richard Perle
ou Douglas Feith, nomes que mais tarde
assumiriam protagonismo nas administrações Reagan e Bush filho. Com Bush pai, os
neocons criticaram o não aproveitamento
do momento unipolar saído da implosão
da União Soviética e presente na Guerra do
Golfo. Com Clinton foram ideologicamente
próximos do wilsonianismo dos New Democrats e com Bush filho, sobretudo com a
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Guerra do Afeganistão, 2009 Num conflito iniciado em 2001 e que ainda dura, tornando-o no mais longo da história dos EUA, soldados
americanos num posto de vigilância implantado na zona de maior domínio dos talibãs

ferida aberta pelo 11 de Setembro, subiram
ao leme na tentativa de redefinir o papel dos
EUA no mundo, das organizações internacionais e das alianças que, na sua perspetiva,
amarravam em demasia a superpotência,
na esperança de transformar o xadrez do
Grande Médio Oriente, esse nó górdio da
insegurança internacional, do poder energético e do berço do extremismo jihadista.
Os neoconservadores, como os New Democrats de Bill Clinton, foram e são acima de
tudo contra o statu quo. A sua revolução
pós-Guerra Fria apontou contra o excesso
de realismo de Bush pai, contra a inação do
imenso poder americano perante ditaduras
e contra um acanhamento que os ataques às
Torres Gémeas poderiam ter causado. Mas
como tudo o que é voluntarista, mal calculado e em excesso, teve uma fatura pesada.
Durante este momento unipolar evidente, o dinamismo económico do «resto»
tornou-se mais explícito, em sintonia com
as práticas ocidentais que influenciaram
a globalização. China, Índia, Brasil, Turquia, Rússia, Indonésia, México, Coreia do
Sul, África do Sul, Nigéria ou Angola foram
protagonistas de alterações nos rendimentos dos seus cidadãos suficientes para tirar
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milhões da miséria e gerar uma nova classe
média com escala para forçar desequilíbrios
internos e impactos tectónicos regionais.
A sua dinâmica económica traduziu-se numa
nova autonomia nacional, no reforço das lideranças políticas que a protagonizaram e na
desenvoltura com que passaram a negociar
os grandes temas da política internacional
contemporânea, como o comércio, a soberania, os recursos energéticos, o terrorismo ou
as alterações climáticas. Os BRICS foram a
vanguarda desta emergência, mas a verdade
é que não teria existido nenhum advento
deste «resto» sem a galopante ascensão da
China, responsável por 75% do crescimento económico deste grupo. E em 2008, em
plena campanha presidencial, a crise do
subprime assoberbou a América.
Quando Obama tomou posse, em 2009, a
taxa de desemprego estava nos 10% e o défice
federal nos 9,8% do PIB. Não vale a pena
lembrar o pânico bancário ou sequer a fadiga
das guerras do Iraque e do Afeganistão, sendo
esta mesmo a mais prolongada da história
dos EUA. A credibilidade da Casa Branca em
casa e no exterior estava muito delapidada e
foi este o racional de Obama: restaurar para
transformar. À entrada para 2016, o défice

federal estava já nos 2,8% do PIB, a atividade
económica tinha estabelecido um recorde
no crescimento sustentado do emprego pelo
63.º mês consecutivo, muito alavancado no
setor privado, como vimos anteriormente.
A promessa de fazer regressar a quase totalidade das tropas do Iraque e do Afeganistão
tinha sido cumprida, e o desanuviamento
bilateral com alguns Estados passou a ser a
pedra de toque da política externa. Mas se o
Irão, a China, Cuba e a Birmânia encaixam
nessa dinâmica, de fora ficaram a Rússia,
a Arábia Saudita, a Turquia e até Israel, os
quais, com as devidas nuances, foram progressivamente invertendo alguns bons ofícios
de Washington ou entrando em clivagem
com os seus comportamentos. Não se pode
dizer que a política externa de Obama tenha
sido um sucesso, mas é preciso responder a
uma questão: se qualquer presidente herda
os fracassos e os sucessos dos seus antecessores, que poderia Obama ter feito melhor?
O erro de Bush foi combater o terrorismo
apocalíptico islâmico numa frente demasiado
alargada, assente em longas e distantes permanências de tropas, pagando um preço financeiro e político demasiado caro. Obama corrigiu
o tiro de partida. Congelou as «mudanças de
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Guerra da Síria, 2016 Homens põem bebés a salvo depois de um bombardeamento aéreo da cidade de Alepo,
num lance de um conflito que se eterniza

regime» – com exceção da Líbia, de que estará
já arrependido – e o nation building para se
concentrar na captura dos terroristas, com
o sucesso que se conhece ao nível da cúpula
da Al-Qaeda. Onde Bush era maximalista e
propunha uma visão revolucionária típica da
agenda externa neoconservadora (mudar o
xadrez árabe, depor ditadores, usar o poder
americano maciçamente), Obama foi minimalista, na defesa de uma abordagem mais
austera, privilegiando os problemas imediatos
de segurança face à transformação das sociedades que os criam. Neste sentido, há uma
diferença, mas não uma completa ruptura.
O principal corte tem uma natureza mais
profunda, epistemológica até. Como diz James Mann, autor de The Rise of the Vulcans
e The Obamians, Barack Obama «será visto
como o primeiro Presidente que encarou seriamente o facto de ser impossível aos EUA
manterem os termos da hegemonia detida
após a Segunda Guerra Mundial e prolongada
depois do fim da Guerra Fria». É um ato de
realismo e de humildade que normaliza a
presidência, tem impacto nas relações internacionais e efeitos na maneira como as outras
potências preenchem os espaços deixados
pela retração americana. Tem custos e be-

nefícios. Agrada a uns e desagrada a outros.
Se a testosterona dos anos Clinton e Bush
mostrou os limites da hegemonia agressiva
dos EUA no mundo, o excesso de contração
traz riscos igualmente sistémicos. O Presidente que conseguir equilibrar com mestria
as medidas certas dos dois comportamentos
terá encontrado um legado justo e duradouro.
Obama ensaiou o passo, mas não chegou lá.
Faltou-lhe sobretudo esboçar uma grande
estratégia, sendo que o que mais se aproximou dos seus termos foi «o século americano
no Pacífico», enunciado por Hillary Clinton
em 2011. Contudo, ficou-se por um esboço
do que pode ser uma longa prioridade na

O erro de Bush foi
combater o terrorismo
numa frente demasiado
alargada, pagando um
preço financeiro
e político elevado

política externa americana, mas nem esta é
particularmente nova (os EUA são há muito
uma potência no Pacífico), nem tem sido
posta em prática de uma forma coerente e
perceptível. Para ser uma «grande estratégia» precisa de uma «grande ideia», de ser
posta em ação durante o mandato presidencial e de ser capaz de lhe sobreviver. Como a
«contenção» de Truman ou o «alargamento
democrático» de Bill Clinton. O «pivot para
o Pacífico» não é uma grande ideia, porque
nem ela é uma inovação, nem é assente em
estacas e opções políticas evidentes.
Obama tem tanto de Lincoln e Bush pai,
como de Lyndon Johnson e Clinton: ele é
muito mais uma síntese das grandes tradições
da política americana do que fundador de
uma doutrina.

Trumpismo: intervalo ou novo
padrão
Os limites do poder americano foram sempre
assumidos pelo presidente Obama quando reconheceu a necessidade de arrumar a
economia interna, terminar com as longas
guerra do grande Médio Oriente, privilegiar
os drones em vez de tropas no terreno (Líbia,
Síria, Iémen) e integrar as grandes potências
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Regresso a casa No seguimento do encontro entre Trump e Kim Jong-un em 2018, o líder coreano autorizou a transladação para os EUA
dos restos mortais de dezenas de soldados americanos mortos na Guerra da Coreia

regionais numa lógica de desanuviamento
diplomático construtivo. Foi assim com a
Rússia de Medvedev, a China, o Brasil e a
Índia. O facto de Hillary Clinton ser parte
da escola maximalista da política externa
abriu caminho a uma separação de águas em
benefício de alguém, como Donald Trump,
que não só disputava todos esses axiomas
como defendia um projeto claro de nacionalismo identitário. Mais: a sua linha é de
corte profundo com algumas importantes
tradições do Partido Republicano – defesa
do comércio-livre, estabilidade das alianças,
limites ao papel do Estado, solidariedades
democráticas no exterior, respeito pelas liberdades – recuperando a interpretação ultra-restrita do interesse nacional, por exemplo, do antigo presidente Andrew Jackson.
O que temos visto nestes últimos quatro
anos é a aplicação de um modelo assumidamente transacionável nas relações internacionais, revendo unilateralmente tratados
comerciais (NAFTA), dinamitando outros
(TPP, TTIP) ou procurando uns mais assentes na força negocial americana do que num
tronco de interesses comuns. O potencial de
tensão comercial tem sido enorme, sem distinção entre parceiros, aliados e adversários.
O bullying político e comercial esvazia o papel da diplomacia americana, hoje entregue
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a um corpo de nomeações políticas leais sem
paralelo na história do Departamento de
Estado. O caos metodológico na feitura de
políticas públicas na Casa Branca é anterior
à pandemia da covid-19, mas os números da
crise económica, do desemprego e de mortos só provam a falta de qualidade política
da administração Trump, mais próxima do
exercício autoritário de poder do que de uma
democracia saudável.
Vinte e sete anos depois da Queda do
Muro, num outro 9 de novembro, o Ocidente
assistiu a um choque igualmente tectónico,
desta vez de início de regressão da ordem
vigente: a vitória de um roteiro político assente num ódio social legitimado a partir
da Casa Branca, um líder do «mundo livre»

A Obama faltou
sobretudo esboçar uma
grande estratégia.
O que mais se aproximou
foi «o século americano
no Pacífico»

sem pudor em namorar o iliberalismo, as
fundações da ordem liberal descapitalizadas
nos seus valores, e as alianças multilaterais
que garantiram o sucesso integrado do Ocidente submetidas aos ditames de autocratas,
populistas e nacionalistas encartados.
Dificilmente os efeitos provocados nas
instituições americanas e nas relações internacionais passarão subitamente caso
Trump perca para Joe Biden. Com um estilo
diametralmente diferente e profundamente ligado à feitura da política externa de
Obama, como seu vice-presidente, Biden
tem muito para recompor na relação com
os aliados, com a reconstrução multilateral,
com a capitalização de uma globalização
mais regulada e sustentável. Mas nem a
China, nem a Rússia, nem mesmo os aliados
europeus farão da América um farol de competitividade inatingível, de resposta rápida a
provocações de segurança, de cumplicidade
e dependência estratégicas. O trumpismo é
anterior a Trump e sobreviver-lhe-á, mesmo
perdendo as eleições. Caso vença, mais vale
apertar os cintos: já estivemos mais longe
de olhar para «o mundo de ontem» como
Stefan Zweig.
* Bernardo Pires de Lima é investigador associado
do Instituto Português de Relações Internacionais
(IPRI/NOVA)

