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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo discorrer sobre o papel exercido pelos valores 

democráticos na intervenção militar norte-americana no Haiti em 1994, que visava restaurar o 

governo do presidente Aristide, derrubado por um golpe militar em 1991. Tento como base a 

Tradição Liberal Americana e as características da política externa desempenhada pelo 

governo Clinton, é possível argumentar que a democracia serviu como um mapa de ação para 

a intervenção estadunidense no Haiti, em 1994, haja vista que a situação de incerteza 

promovida pela crise demandou uma estratégia baseada nos valores democráticos para que os 

tomadores de decisão pudessem atingir seus interesses. Além disso, a própria 

institucionalização desses valores no governo dos Estados Unidos serviu como incentivo para 

ações pró-democráticas, como foi o caso do Haiti. Para tanto, foi utilizada o arcabouço 

conceitual desenvolvido por Goldstein e Keohane (1993).   

 

Palavras-chave: 1. Haiti; 2. Estados Unidos; 3. Democracia; 4. Tradição liberal; 5. Governo 

Clinton;  6. Intervenção Militar, 7. Política Externa 
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ABSTRACT 

This thesis aims to discuss the role played by democratic values in the U.S. military 

intervention in Haiti that, in 1994 sought to restore the government of President Aristide, who 

had been overthrown by a military coup in 1991. Based on the American Liberal Tradition 

and on the pillars of Clinton‟s foreign policy, one can argument that democracy served as a 

road map for the military intervention in Haiti, in 1994. The uncertainty stood by the crisis 

demanded a strategy based on the democratic values through which decision makers could 

achieve their interests. Moreover, the institutionalization of democracy by the Clinton 

government served as an incentive for pro-democratic actions, as was the case in Haiti. For 

this purpose we will apply the conceptual framework developed by Goldstein and Keohane 

(1993). 

 

Key-words: 1. Haiti; 2. United States; 3. Democracy; 4. Liberal Tradition; 5. Clinton 

Administration; 6. Military Intervention; 7. Foreign Policy 
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Introdução 

O fim da Guerra Fria foi um momento de grande importância na dinâmica das relações 

internacionais, em especial para os Estados Unidos, que saíram como os grandes vencedores 

desta batalha ideológica e econômica que travaram contra a União Soviética. Clinton foi o 

primeiro presidente norte-americano eleito após a derrocada da URSS e, por isso, necessitava 

encontrar para seu país um papel a ser desempenhado na nova ordem internacional, haja vista 

que não havia mais um inimigo a quem se contrapor. Desta forma, formularam-se novos 

objetivos que guiassem a política externa, a partir da percepção de que ela não deveria se 

basear apenas num cálculo de custo e benefício, mas deveria estar vinculada a um senso de 

propósito, dando um novo valor ao contexto internacional (VARISCO, 2001, p. 206).   

Era então necessária uma nova retórica para substituir a antiga da Guerra Fria. Esta 

nova retórica foi baseada na moralidade, justificando as ações, inclusive as intervenções com 

base nas leis, normas e princípios humanitários. Clinton visionava um mundo onde relações 

pacíficas e os direitos humanos pudessem prosperar, e ao menos retoricamente ele estava 

disposto a usar a força para fazer isso acontecer. O alargamento democrático e o 

fortalecimento das instituições internacionais foram os métodos utilizados para garantir a 

estabilidade e segurança no sistema internacional (BILLAU, 2002, p. 4-5). 

A crise no Haiti (1991-1994) foi então um desafio à ordem desejada pelo Governo 

Clinton, e por isso requereu ações por parte do presidente para sua resolução, se mostrando 

também como uma oportunidade para demonstrar o compromisso dos Estados Unidos com a 

proteção dos valores e princípios democráticos. Além do mais, a intervenção no Haiti se torna 

mais intrigante ao observar que ela ocorre em setembro de 1994, logo depois do fracasso da 

Batalha de Mogadíscio, na Somália em 1993, acontecimento que seria utilizado para impedir 

uma intervenção em Ruanda, por exemplo, país que sofreu uma crise humanitária de grandes 

proporções no início da década de 1990. Além disso, é importante notar que a intervenção no 

Haiti foi a primeira intervenção autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU) com o objetivo principal de restaurar um governo democrático (CAREY, 1997-1998, 

p. 36).  

Neste sentido, considerando o contexto ideológico da política externa do presidente 

Clinton, uma análise sobre o caso da crise do Haiti pode ser de grande valia ao passo que 

poucos trabalhos buscam entender o papel que a democracia teve na intervenção. A maioria 

centraliza seus esforços nos interesses materiais dos Estados Unidos, incorrendo na 

dicotomização entre valores e interesses, deixando de lado a importância que as ideias 
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desempenham na formulação da política externa, em especial quando se observa a 

regularidade da importância conferida à democracia na própria construção da identidade 

norte-americana e, consequentemente, na formação de sua política externa. Além disso, a 

intervenção no Haiti fez parte da construção da nova performance dos Estados Unidos no pós-

Guerra Fria, na busca pelo novo significado à sua atuação internacional, tendo este presente 

trabalho o objetivo de incrementar os estudos tanto sobre a crise haitiana quanto sobre o papel 

da democracia na política externa norte-americana. 

O objetivo geral da presente pesquisa é avaliar qual foi o papel desempenhado pelo 

valor democrático, frente a outras motivações de cunho material, na decisão de intervir no 

Haiti, tendo em vista sua importância como uma ideia que perpassa a visão de mundo dos 

tomadores de decisão nos Estados Unidos. E os objetivos específicos são apresentar o 

contexto haitiano que levou à intervenção, entender o valor dado à democracia no debate 

teórico no campo das relações internacionais, compreender o papel dos Estados Unidos como 

promotor e exportador de democracia
1
 no cenário internacional, analisar qual papel 

desempenhado pela democracia na política externa no governo Clinton, em especial na 

primeira administração, na qual ocorreu a intervenção (1993-1995), e por fim, avaliar os 

resultados da atuação norte-americana na crise haitiana. 

 Para tanto, a monografia foi divida em quatro capítulos. O primeiro capítulo tem o 

intuito de analisar a importância dos valores democráticos na teoria das relações 

internacionais, demonstrando como a democracia, principalmente depois do fim da Guerra 

Fria, se estabeleceu como um valor a ser defendido e promovido no âmbito internacional, 

sendo justificativa até mesmo para intervenções militares, como no caso do Haiti. Além disso, 

este capítulo busca entender como esse desenvolvimento teórico afeta o lugar ocupado pela 

democracia na política externa norte-americana, em uma análise do papel desempenhado 

pelas ideias na formulação da política externa.  

 O segundo capítulo oferece um panorama geral do governo Clinton, que foi o governo 

dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria no qual decidiu-se pela intervenção no Haiti, em 

1994. Nesta seção abordar-se-ão as estratégias de ação internacional utilizadas pelo presidente 

e verificar-se-á como a democracia foi incorporada nesta estratégia. O terceiro capítulo busca 

descrever o cenário haitiano que propiciou o golpe militar em 1991, que retirou o primeiro 

                                                           
1
 O conceito de democracia considerado no presente trabalho será baseado na concepção procedural mínimo de 

Dalh (1996) e Shumpeter (1961). Levando em consideração essencialmente à dimensão representativa da 

democracia, que visa um sistema político multipartidário e competitivo, em que haja eleições livres, regulares e 

justas, abarcando tanto os direitos políticos de livre participação no processo político, quanto às liberdades civis, 

de liberdade de expressão, de crença e associação, e a defesa dos direitos fundamentais, tendo em vista que este 

conceito é o considerado pelos tomadores de decisão norte-americanos. 
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presidente democraticamente eleito, Jean-Bertrand Aristide, e quais foram as dinâmicas que 

se seguiram e levaram à intervenção em 1994.  

 No quarto e último capítulo, demonstrar-se-á o papel da democracia na decisão de 

intervir militarmente no Haiti, tendo em mente todo o background proporcionado pelos 

capítulos anteriores, na intenção de demonstrar como a crise haitiana se inseriu na política 

externa de Clinton, e como a democracia foi importante na decisão de intervir, devido ao 

valor e papel que ela exercia para o governo norte-americano. 

 

Considerações metodológicas 

 

A pergunta de pesquisa que guiará os esforços analíticos do presente trabalho é “Que 

papel ocupou a democracia na intervenção norte-americana no Haiti, em 1994?”. O desenho 

de pesquisa escolhido será baseado na metodologia do estudo de caso. Segundo Robert Yin 

(2005), os estudos de casos representam uma estratégia muito utilizada para responder 

perguntas que levam tanto a análises descritivas, quanto a análises causais. Além disso, esse 

estudo se adequa a situações em que o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o estudo está focado em fenômenos do contexto real. 

 O estudo de caso, então, é um desenho de pesquisa utilizado em problemas de 

pesquisa que impliquem em um pequeno número de casos (Small-n), porém, com muitas 

variáveis. Ou seja, o estudo de caso visa estudar a fundo seu objeto de análise para poder 

conhecer detalhadamente suas características. Neste sentido, o estudo de caso se adequa às 

necessidades do trabalho em questão, haja vista a necessidade de se analisar profundamente as 

variáveis envolvidas na formulação da política de Clinton em relação à crise do Haiti, no 

sentido de avaliar a importância desempenhada pela democracia na decisão de intervir no país 

caribenho em setembro de 1994, que se figura como o objetivo geral da presente pesquisa. A 

análise será feita tendo em vista o debate sobre a importância da democracia como variável na 

ação de política externa norte-americana, analisando seu papel como um mapa de ação em 

ambientes de incerteza, como teorizado por Keohane e Goldstein (1993), a luz do destaque 

que a questão democrática sempre teve na política externa norte-americana. 

No intuito de alcançar os objetivos propostos, analisar-se-ão os trabalhos acadêmicos 

já produzidos sobre a crise haitiana, e sobre a intervenção norte-americana no Haiti, haja vista 

a importância da apresentação do panorama geral dos acontecimentos. Ademais, como 

método complementar de coleta de dados, será utilizada a análise de conteúdo dos discursos 

proferidos pelo presidente Clinton sobre a questão, como forma de compreender qual o papel 
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desempenhado pela democracia na intervenção. Segundo Valerie M. Hudson (2007) há dois 

tipos de análise de conteúdo: a análise de conteúdo temático e a análise quantitativa. Na 

primeira, há uma categorização de temas a serem investigados, que podem ser avaliados pela 

frequência em que aparecem no texto, ou então pelo valor que a ele dado no discurso, já na 

segunda conta-se a quantidade de vezes em que certas palavras aparecem nos discursos, 

buscando uma análise psicológica do pronunciante (p. 57-58). 

 Desta forma, utilizar-se-á no trabalho a análise de conteúdo temática, buscando 

categorizar quais foram as motivações que Clinton apresentou para a intervenção no Haiti, e 

qual o papel desempenhando pela democracia na resolução da crise naquele país. O recorte 

temporal da análise se dará entre os anos 1993-1995, período em que Clinton lidou com a 

crise haitiana, desde que assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos em 1993, até a 

saída da missão liderada pelos norte-americanos do Haiti em 1995. A coleta dos 

pronunciamentos deu-se de acordo com sua disponibilidade na internet, recolhidos do sítio 

The American President Project, da Universidade da Califórnia, em Santa Barbará
2
.   

Seguindo a argumentação de Walton (1992) em seu artigo Making the theorical case, 

é possível afirmar que um caso torna-se um estudo de caso quando suas observações e 

resultados são baseados em um arcabouço teórico. Para ele, os casos não fazem sentido sem 

serem relacionados com algo mais geral, como uma teoria. Por isso, o arcabouço teórico 

utilizado serão os escritos de Goldstein e Keohane (1993) sobre a importância das ideias na 

formulação da política externa, considerando que em contexto de incertezas as ideias podem 

desempenhar vários papéis que influenciam a tomada de decisão na política externa, podendo 

exercer o papel de um mapa de ação, coordenando a ação, ou evitando custos de inovação por 

meio da institucionalização. Sendo assim, a hipótese a ser defendida é que a democracia foi 

um fator importante na decisão norte-americana de intervir no Haiti em 1994, pois ao estar 

institucionalizada no governo Clinton, por fazer parte das estratégias de política externa e 

segurança nacional, ela serviu de incentivo a ação, além de desempenhar o papel de mapa de 

ação, providenciando abordagens interpretativas que ajudassem os tomadores de decisão a 

identificar o melhor caminho de agir para atingir seus interesses. 

 

                                                           
2
 O sitio do projeto é <www.presidency.ucsb.edu>. Os discursos foram escolhidos de acordo com a presença do 

verbete “Haiti” em seu conteúdo, por meio da ferramenta de pesquisa disponível no sitio do American President 

Project, Incialmente foram encontrados 335 pronunciamentos relativos à pesquisa, tendo em vista que nenhuma 

categoria havia sido excluída. No entanto, devido ao seu teor meramente técnico, as categorias relativas à 

Executive Order e Message to the Congress, Proclamation e Memorandum, foram retiradas da análise, restando, 

desta forma os 226 pronunciamentos. Para evitar viés de seleção, mesmo os discursos que, apesar de 

apresentarem a palavra Haiti, não se referiam à crise haitiana, foram contabilizados. 
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CAPÍTULO 01 – A Democracia Traduzida em Valores e Práticas 

 

1.1 A democracia como um valor nas relações internacionais 

 

A promoção e exportação da democracia é um assunto bastante debatido entre os 

teóricos de relações internacionais e ciência política, ao passo em que o regime democrático 

ganhou bastante destaque no pós-Guerra Fria, principalmente pelo sentimento de vitória que 

envolveu os defensores dos ideais liberais e democráticos. O debate, entretanto, é muito mais 

antigo do que se parece, haja vista que Kant, em 1795, já afirmava a importância das 

repúblicas na promoção da Paz Perpétua no sistema internacional.  

Considerando que o sistema internacional é anárquico, a força demonstra-se pela 

guerra em detrimento ao direito. Assim, a guerra pode assumir dois juízos de valor 

axiológicos opostos, sendo considerada injusta quando fere os direitos individuais, ou justa 

quando tem como objetivo restabelecê-los, retomando a ligação da força ao direito, como 

meio de legitimá-la. Em alinhamento com a ideia de guerra justa, Kant, na interpretação de 

Lira e Silva (2007) propõe um projeto que buscaria a instalação da paz perpétua no cenário 

internacional (p.3).  

Para que seu projeto se concretize, Kant, inspirado na teoria hobbesiana de contrato 

social, vislumbra uma sociedade de Estados, no qual todos fossem republicanos, tendo a 

soberania popular como a base dos governos. Dada a natureza anárquica do sistema 

internacional, seria impossível a instalação de um governo mundial democrático, justificando 

assim, a expansão das democracias entre os Estados, por meio da guerra justa de caráter 

civilizador. Só através da democratização dos Estados, de acordo com Lira Silva (2007), é que 

seria possível garantir a paz e os direitos humanos, sendo que estes três valores se mostram 

inseparáveis na teoria de Kant (p.4).  

Esse ideal de alcance da paz perpétua por meio da democratização está intimamente 

ligada à ideia das próprias operações de paz que, segundo Paris (2002), buscam promover a 

democracia por meio de uma visão particular de como os Estados deveriam se organizar, 

baseada no ideal liberal democrático, que se consolidou no pós-Guerra Fria, em que os 

Estados do centro buscam transmitir seus valores aos Estados periféricos (p. 638). Na visão de 

Paris (2002) a ideia de Estado democrático liberal foi globalizada, e é difundida por meio de 

diversas organizações internacionais e até mesmo pela ação de alguns Estados, sendo que as 
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operações de paz acabam ganhando um caráter civilizatório, já que tem como objetivo levar 

um modelo de Estado que seria superior aos outros (p. 638-639). 

Muitos autores, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, baseiam suas obras na 

crença de superioridade dos valores democráticos e no caráter civilizatório da promoção e 

implantação de democracias nos Estados. Um dos mais otimistas e expressivos é Fukuyama 

(1991), que acredita que os valores democráticos são universais e que não existem barreiras 

culturais para a implementação da democracia ao redor do mundo, até porque os elementos 

culturais se desenvolvem e mudam ao longo do tempo, o que possibilita a incorporação dos 

valores democráticos por diversas culturas, e não somente a ocidental (p. 661). Para o autor, o 

motivo de democracias não lutarem entre si é que elas se reconhecem como legitimas, tanto 

interna quanto externamente (p. 663), sendo o componente ideológico da sociedade, a variável 

fundamental para a implementação de um governo democrático (p. 662).  

Em contraste com Fukuyama (1991), Huntington (1996) argumenta que há barreiras 

culturais que impedem a adoção universal do ideal democrático, já que, por exemplo, 

civilizações baseadas no confucionismo, que dá ênfase ao coletivo em detrimento do 

individual, e da hierarquia em detrimento da liberdade, e no islamismo que rejeitam a 

distinção entre comunidade religiosa e comunidade política não se adequariam aos valores 

democráticos. Sendo assim, Huntington (1993) chega a afirmar que a principal fonte de 

conflito da era pós-Guerra Fria seriam as diferenças culturais, induzindo contendas entre as 

diversas civilizações (p. 22).  

Outro destaque da teoria da democratização é Larry Diamond (1992), que afirma que a 

extinção do comunismo abriu as portas para a reestruturação da ordem internacional a partir 

da difusão das ideias democráticas de liberdade e justiça (p. 25).  Diamond (1992) argumenta 

que apesar de a democracia não ser a única alternativa entre os regimes, as pessoas em todo o 

mundo têm começado a apreciar a liberdade e o estado de direito como fins em si mesmo. O 

autor alerta, entretanto, que embora tenha ocorrido grande expansão de democracias, 

principalmente depois da Terceira Onda
3
, essas novas democracias, em geral, conseguem 

apenas implantar instituições democráticas deficientes, já que se observa o pouco controle do 

executivo eleito sobre os militares, a fraqueza e o baixo orçamento do legislativo, a baixa 

qualificação e a falta de recursos do sistema judiciário, o que acaba prejudicando a defesa dos 

                                                           
3
 A Terceira Onda de Democracia, como defendido por Huntington (1996), foi uma onda de transição para 

regimes democráticos que se iniciou no começo dos anos 1970 e perdura até hoje. Onda de Democracia é quando 

em um determinado período de tempo o número de países que se tornaram democráticos, supera em quantidade 

os países que fizeram o caminho reverso. Uma Onda de Democracia só termina quando ocorre uma onda reversa. 
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direitos humanos. Além disso, observa-se uma falta de uma infraestrutura cívica e cultural que 

dê base à democratização, ou seja, falta o comprometimento dos cidadãos, da mídia e das 

elites com a democracia (p. 26). 

 O autor se mostra, entretanto, bastante otimista em relação à promoção da democracia 

pelos Estados Unidos, argumentando que esta pode ser um ponto crucial para a instauração de 

democracias estáveis. Porém, Diamond (1992) faz outro alerta, ao afirmar que promover 

democracia não é sinônimo de exportá-la, pois na maioria dos casos a democracia não 

funciona quando ela é imposta, principalmente por vias militares. Para o autor, promover 

democracia significa oferecer suporte político, diplomático e financeiro para os indivíduos e 

organizações que estão lutando contra regimes autoritários (p. 27).  

Bastante influenciado pelas ideias de Diamond (1992), McFaul (2004) acredita que a 

democracia é um valor que está cada vez mais forte, sendo considerado como um tipo ideal de 

sistema de governo, se aproximando de um valor universal. Por isso mesmo, a promoção de 

democracia como um objetivo de política externa tem se tornado mais aceitável, já que as 

normas que protegem a soberania dos Estados tornam-se, em alguns casos, relativas quando 

se busca a proteção dos direitos humanos (p. 2). Para o autor a democracia e a boa governança 

se tornaram a prioridade de várias organizações internacionais, focando a assistência na 

promoção do desenvolvimento econômico, como o Banco Mundial, tendo em vista que a 

ajuda econômica se tornou uma ferramenta efetiva para promover a consolidação e prevenir a 

erosão da democracia (McFAUL, 2004, p. 12). 

McFaul (2014) argumenta que a democracia não é apenas um sistema de governo 

melhor do que os outros, e sim um valor defendido por grande parte da população mundial (p. 

6). O autor defende que uma gama de atores como organizações internacionais e regionais 

providenciam assistência técnica para novas democracias, dando suporte direto ao 

desenvolvimento de comissões eleitorais, cortes, organizações de monitoramento de direitos 

humanos, partidos políticos e sindicatos (p.15). 

Doyle (2011) também acredita que a promoção da democracia deve ser incentivada, 

pois, em sintonia com os argumentos de Kant (1794), acredita que os regimes democráticos 

promovem a paz e não entram em guerra uns com os outros, defendem a proteção dos direitos 

humanos e diminuem os níveis de repressão estatal. Além disso, estabelecem um ambiente 

mais propício ao desenvolvimento econômico e social, já que os políticos se veem 

responsáveis pela melhoria do padrão de vida da população (p.1-2). 

Considerada a importância da democracia como um valor contemporâneo defendido e 

promovido por grande parte dos governos ocidentais e organizações internacionais, é 
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necessário abordar como as variáveis externas aos Estados podem ter um papel decisivo na 

instauração e consolidação do regime democrático ao redor do mundo.  Castro Santos (2010a) 

abarca a visão de vários autores que trabalham a questão da democratização, argumentando 

que a literatura de primeira geração sobre democratização focava nos fatores domésticos na 

consolidação da democracia, como é o caso de O‟Donnell e Schmitter (1986). Já a literatura 

mais recente, principalmente a produzida depois do advento do fim da Guerra Fria começou a 

se focar nas variáveis externas como determinantes para o processo de democratização (p.15). 

Whitehead (2005), por exemplo, afirma que é possível classificar os regimes democráticos a 

partir de como as variáveis externas influenciaram seu processo de democratização. Para ele 

há quatro tipos de democracias: as surgidas do processo de descolonização, as que surgem por 

derrotas militares, as que se transformaram a partir da candidatura à União Europeia e por 

fim, as democracias que surgem como resultado de operações humanitárias comandadas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) (p. 3-4). 

A promoção da democracia por agentes internacionais pode ocorrer por meio de 

medidas positivas, como assistência técnica (assistência eleitoral, suporte aos parlamentos e 

etc), e ações indiretas como programas de desenvolvimento econômico para a criação de 

serviços básicos, mas também pode ocorrer por medidas negativas, como a condicionalidade 

econômica, sanções e com o uso da força (LEININGER, 2006, p. 473). Whitehead (2005) 

afirma que também há formas voluntárias de se abrir ao processo de democratização como o 

contágio, em que movimentos sociais domésticos ocorreram tanto por influências internas 

como externas. Para ele as influências regionais também são importantes, argumentando que 

os processos de democratização aconteceram em clusters, o que o leva a inferir que há um 

fator externo que coordenou este processo (p. 11-12). Em suma, é impossível se pensar em 

processos de mudança de regime sem se ater a influências internacionais, já que em Estados 

fortes as dinâmicas internas para a democratização foram aceleradas por processos externos, e 

em Estados fracos a democratização ocorreu onde os impulsos externos se sobressaíram aos 

internos (WHITEHEAD, 2005 apud CASTRO SANTOS, 2010a, p. 17). 

Farer (1996) afirma que os atores externos contribuem para o fortalecimento das 

democracias, e que a tolerância para a ação externa cresceu expressivamente depois que a 

soberania, como um pilar intocável e inviolável, foi relativizada pelo Tribunal de Nuremberg 

em sua decisão que afirmava que a possibilidade de se ocorrer intervenções humanitárias em 

Estados que não protegem seus cidadãos como deveriam, desencadeando crimes contra a 

humanidade ou violações aos direitos humanos (p. 6). Neste sentido, o autor aponta que 

ocorreram na América Latina ações promovidas pela ONU e pela Organização dos Estados 
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Americanos (OEA) em busca de retirar regimes autoritários do poder, ou até mesmo pôr fim 

em guerras civis, com o objetivo de garantir a proteção dos direitos políticos e liberdades civis 

que haviam sido violados por estas ocasiões, como nos casos da Nicarágua e El Salvador (p. 

12-13). Farer (1996) argumenta que a derrubada de um regime democrático acaba ameaçando 

a paz e a segurança dos países vizinhos, como ocorreu com o Haiti, já que com a instauração 

do governo autoritário e a questão dos refugiados acabaram se tornando uma questão de 

segurança e instabilidade para a região como um todo, inclusive para os Estados Unidos (p. 

9). 

Por fim, o autor afirma que, baseado no principio da Paz Perpétua de Kant (1795), 

ameaças e violações à democracia são tidas como transgressões à segurança coletiva, por isso 

mesmo, o autor mostra-se favorável a intervenções com o objetivo de restabelecer e instaurar 

regimes democráticos. O autor, porém, afirma que intervenções militares e econômicas em 

Estados mais fracos podem ser negativas para seu desenvolvimento, como ocorreu no Haiti, 

em que sanções econômicas assolaram a incipiente economia do país, levando à fome e 

miséria (FARER, 1996, p. 21-22). Indo de encontro com as ideias de Farer (1996), tanto 

Diamond (1992), quanto Doyle (2011) e McFaul (2004) acreditam que a democracia deve ser 

promovida por meio de ações consentidas, e não por intervenções militares. 

   1.2 O papel dos Estados Unidos na difusão da democracia 

 

Os Estados Unidos sempre acreditaram que fossem uma nação abençoada por Deus de 

forma singular, daí que surge o seu “excepcionalismo”. Esta ideia origina-se nas crenças 

político-religiosas de oradores puritanos que na época da colonização estadunidense se viam 

como os novos israelitas que tinham como missão criar a nova Jerusalém, preparando o 

mundo para a volta de Jesus Cristo (TEIXEIRA, 2010, p. 63-64). Se afastando da corrupção e 

falta de moralidade europeia, os puritanos se viam como os novos israelitas em sua migração 

da Europa para o Novo Mundo, como se estivessem em direção à Nova Canaã. A partir de 

então, os fouding fathers norte-americanos do século XVIII e XIX incorporaram a mensagem 

puritana substituindo as crenças religiosas pela promoção dos princípios e valores 

democráticos, construindo a retórica do excepcionalismo dos Estados Unidos (TEIXEIRA, 

2010, p. 33).  

Como um grande teórico deste papel especial dos Estados Unidos no mundo, 

Kissinger (1994) afirma que os oficiais do governo norte-americanos acreditam que os 

Estados Unidos possuem o melhor sistema político do mundo, e que os outros países 
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alcançariam a paz e a prosperidade se adotassem a democracia e o respeito ao direito 

internacional característicos dos Estados Unidos (KISSINGER, 1994 apud O‟CONNOR, 

2009, p. 5). Lieven (2004), compartilhando desta visão exepcionalista, afirma que os norte-

americanos são o povo escolhido, a nova Israel, tendo os requisitos para libertar a 

humanidade, sendo que os Estados Unidos, para ele, são mais do que um país, se constituindo 

em uma ideologia que deve ser seguida (LIEVEN, 2004 apud O‟CONNOR, 2009, p. 6).  

Segundo Teixeira (2010) a construção singular da democracia norte-americana foi 

baseada tanto na tradição liberal Lockeana, quanto em seu próprio processo de colonização, 

em que não houve necessidade da concentração de poder em uma autoridade central para a 

organização estatal, já que não havia uma formação feudal. Unindo a ideia de 

excepcionalismo com a enraizada cultura liberal norte-americana, os tomadores de decisão 

passaram a reconhecer seus valores como universais, e as ações externas do governo como 

inspiradas por uma providência. A promoção da democracia, desta forma, é central para a 

identidade política e senso de propósito nacional dos Estados Unidos, e além de proteger seus 

interesses nacionais, visa salvar o caótico sistema internacional, entendendo que um mundo 

mais democrático é mais pacífico, e que somente em tal mundo os Estados Unidos estariam 

seguros (p. 19-20). 

Nesse sentido, Talbott (1996) argumenta que o princípio democrático permeou o 

pensamento dos mais proeminentes presidentes dos Estados Unidos. Woodrow Wilson, por 

exemplo, acreditava que a promoção da democracia era a melhor forma de evitar as guerras, e 

Franklin Roosevelt pregava que a manutenção e promoção da democracia constituía a 

garantia da paz internacional (p. 49). Sendo assim, quando os Estados Unidos promovem a 

democracia, valores e interesses se reforçam mutuamente (p. 53). 

Woodrow Wilson foi uma figura de grande impacto na construção do pensamento 

liberal norte-americano. Fala-se de uma tradição Wilsoniana que foi seguida por vários 

presidentes norte-americanos, inclusive por Clinton, na construção da ideia de alargamento 

democrático. Esta tradição Wilsoniana dá ênfase à missão dos Estados Unidos em levar a 

liberdade e a democracia aos outros povos, tendo em vista que os países com regimes 

democráticos são parceiros mais confiáveis tornando o mundo mais estável. Nesta tradição, 

apesar de a democracia ser tida como um valor universal, ela acaba se tornando um 

instrumento do poder norte-americano, na medida em que os Estados Unidos é quem ditam 

quem deve aderir a estes valores, em qual modo isso deve ocorrer (MEAD, 2002 apud 

O‟CONNOR, 2009, p. 10). 
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Packenham (1973), analisando as políticas de ajuda externa aos países do Terceiro 

Mundo durante a Guerra fria, afirma que os Estados Unidos apresentam uma tradição liberal 

que permeia a formulação da política externa do país, e que esta tradição é composta por três 

doutrinas: a doutrina do desenvolvimento econômico, a doutrina da abordagem de segurança, 

e a doutrina democrática. Esta última prega que a ajuda dada pelos Estados Unidos ao 

Terceiro Mundo deveria contribuir para o crescimento e fortalecimento de regimes liberais 

democráticos nos países receptores (p. 4-5). Para o autor, tanto os oficiais do governo, quanto 

os acadêmicos norte-americanos compartilhavam da visão de que o desenvolvimento político 

poderia ser definido em termos de democracia, estabilidade, pró-americanismo e, como o 

texto foi escrito na era da Guerra Fria, pelo anticomunismo. Além disso, o autor afirma que a 

tradição liberal, apesar de ter tido grande influência, por diversas vezes cedeu seu lugar a 

interesses econômicos e estratégicos.  

Segundo Castro Santos (2010b), com o fim da Guerra Fria, sem grandes ameaças 

comunistas, os EUA puderam por em prática sua doutrina de promoção e exportação de 

democracia sem ambiguidades, já que não precisariam mais apoiar regimes autoritários por 

temerem o avanço soviético (p. 158). A década de 1990 marcou anos de muito otimismo para 

os líderes estadunidenses em relação à difusão da democracia pelo mundo e pela “vitória” dos 

valores liberais ocidentais sobre os valores da extinta União Soviética, fortificando a crença 

de que os valores democráticos liberais eram universais (p. 161). Neste sentido, a literatura de 

democratização da 3ª Onda de Huntington foi de grande importância à doutrina da política 

externa dos Estados Unidos, ligados a difusão da democracia no pós-Guerra Fria, tendo em 

vista que ambas compartilham do mesmo corpo de valores e princípios, baseados na tradição 

liberal americana (p. 157).  

Neste sentido, percebe-se o alinhamento do que foi escrito na literatura, 

principalmente na década de 1990, com as ideias dos tomadores de decisão norte-americanos. 

Talbott (1996, p.48) e Diamond (1992, p. 29), por exemplo, acreditam que, com o mundo 

cada vez mais globalizado, os Estados Unidos têm um interesse ampliado no governo dos 

outros Estados, até porque um mundo com mais democracias é um mundo mais seguro e mais 

próspero aos Estados Unidos, e desta forma, a expansão de regimes democráticos teria valor 

tanto político, quanto estratégico. Para o Talbott (1996), esta proposição é a essência do 

raciocínio da segurança nacional, apoiando, promovendo e defendendo a democracia em 

outros países (p. 49). Desta forma, ele acredita que os norte-americanos desejam que sua 

política externa seja baseada tanto na idealpolitik quanto na realpolitik, e acreditam que as 

pessoas ao redor do mundo compartilham do mesmo ideal político (TALBOTT, 1996, p. 49).  
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 Sendo assim: 

 

O apoio à democracia não é um imperativo absoluto que toma precedência 

automática em relação a outros objetivos, mas ele é um forte fio a ser tecido 

na complexa tapeçaria da política externa americana. Nos últimos 20 anos, 

em ambas as presidências Republicanas e Democratas, os Estados Unidos, 

em vários momentos chave, têm utilizado “nossas circunstâncias e nossos 

interesses” para justificar a promoção da democracia como uma prioridade 

(TALBOTT, 1996, p. 52 [tradução nossa]). 

 

 

Diamond (1992) também destaca o papel dos Estados Unidos como difusor das ideias 

democráticas no ambiente internacional. Ele defende que os tomadores de decisão norte-

americanos têm um forte compromisso com a liberdade política e econômica, com o 

pluralismo e com o estado de direito. Por esses motivos os Estados Unidos seriam admirados 

por todo o mundo, sendo que o comprometimento do país com a liberdade e com a 

democracia é que faria com que as outras nações o vissem como uma liderança internacional. 

Para o autor, é uma falácia pensar que os interesses reais dos Estados Unidos podem ser 

distinguidos dos seus interesses em promover a democracia, já que um mundo com mais 

democracias se mostra mais seguro e próspero para os Estados Unidos, haja vista que além de 

democracias não entrarem em guerra umas com as outras, elas não apoiam ações terroristas 

contra outras democracias, nem constroem armas de destruição em massa (p. 29-30). 

McFaul (2004), em sintonia com Diamond (1992), também destaca o desempenho 

norte-americano na promoção democrática, já que os Estados Unidos sempre tiveram um 

papel importante em tornar a democracia um valor defendido ao redor do mundo. É por isso 

que o avanço das normas democráticas e sua legitimidade no mundo estariam diretamente 

relacionadas com o aumento de poder dos Estados Unidos. Em sua opinião, nenhum país tem 

feito mais para fortalecer as normas e práticas da democracia pelo mundo do que os Estados 

Unidos (p. 14). 

 No entanto, para ele, nem todas as ações de política externa dos Estados Unidos 

visam a promoção dos ideais democráticos. Grande parte dos presidentes norte-americanos 

definiu a promoção da democracia como um interesse estratégico para seus governos, mas, 

por vezes, ela não foi considerada prioridade frente a objetivos mais imediatos relacionados a 

questões de segurança e econômicas. Segundo o autor, os presidentes teriam feito isso sem 

perceber, contudo, que em longo prazo, o aumento do número de democracias pelo mundo 

torna os Estados Unidos mais seguros (McFAUL, 2002, p. 14). 



13 
 
 

  

Wollak (2008), seguindo a mesma linha de pensamento, acredita que nada melhor do 

que a promoção da democracia para servir aos interesses políticos, econômicos e ideológicos 

dos Estados Unidos, já que um mundo com mais democracias, além de ser mais ordenado é 

mais próspero. Assim como Diamond (1992) e McFaul (2004) ele não acredita na existência 

de uma dicotomia entre promover as preferencias morais e os objetivos estratégicos, já que o 

objetivo principal da política externa norte-americana é manter um mundo mais seguro e 

estável, no qual o risco de guerra seja o menor possível. Por isso, para o autor, a promoção da 

democracia e dos direitos humanos não são apenas ideais, mas sim ferramentas pragmáticas 

poderosas contra ações extremistas (p. 433-434). Wollak também se aproxima à Fukuyama 

(2001) ao argumentar que todas as pessoas desejam um governo democrático ao afirmar que: 

 

Os povos ao redor do mundo desejam a mesma coisa. Eles querem colocar 

comida na mesa, mas eles também querem ter voz nas questões políticas que 

governam suas vidas. Eles querem ter o direito de eleger seus líderes, 

garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles querem um 

judiciário independente. Eles querem um parlamento que possa debater e 

decretar leis. Eles querem liberdade de expressão e liberdade de associação. 

Essas são questões que você achará através das fronteiras, através das 

regiões. (p. 435 [tradução nossa]). 

 

 

Em consonância com o exposto acima, Von Hippel (1995) afirma que os Estados 

Unidos não são idealistas quando buscam espalhar e promover a democracia, pois ao fazerem 

isso, eles estão servindo aos seus interesses, na medida em que as democracias oferecem 

oportunidades econômicas ao serem baseadas em mercados livres, e são parceiras mais 

confiáveis. Além disso, elas não costumam abusar dos direitos de seus cidadãos, diminuindo o 

fluxo de pessoas que buscam refugio em outros países (p. 14). 

Também em busca de padrões da política externa norte-americana em relação ao papel 

da democracia na política externa, Castro Santos (2010b) analisou qualitativa e 

quantitativamente vários discursos proferidos pelos Presidentes e Secretários de Estado norte-

americanos depois do fim da Guerra Fria. Segundo Castro Santos (2010b, p. 160), a política 

externa norte-americana se mostra bastante atrelada a certas diretrizes que conduzem as ações 

de seus tomadores de decisão e que caracterizam os discursos e valores que estes propagam 

pelo mundo a fora. Resumidamente, a autora encontrou três princípios que relacionam 

democracia com segurança nos discursos de Presidentes e Secretários de Estado, sendo estes: 

 (1) Os valores democráticos são universais, ou seja, todos os povos do mundo, mesmo 

não sabendo ao certo o que é uma democracia, anseiam em tê-la como regime político, pois 
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seus valores são intrínsecos às condições humanas, portanto, a promoção da democracia é 

feita para o bem da humanidade.  

 (2) Democracias não lutam entre si, por isso, para se formar um mundo mais seguro é 

necessário que os países se tornem democracias.  

 (3) A promoção da democracia torna o mundo mais seguro e próspero para os EUA. 

Por isso, a promoção, ou exportação, de democracia é intimamente ligada com os interesses 

norte-americanos. Sempre que ela é defendida os interesses norte-americanos, principalmente 

de segurança e econômicos, são preservados. Este terceiro princípio é de extrema importância 

ao ligar a dimensão ideológica política externa com a dimensão pragmática, fortalecendo a 

ideia de promoção democrática na ação política (CASTRO SANTOS, 2010b, p. 179). 

Os dois primeiros princípios combinam-se para formar uma espécie de missão 

americana, que é permeada por ideias como o destino manifesto, um chamado de Deus, um 

sacrifício, se intitulando como o povo escolhido, transmitindo sentimentos nobres que chegam 

a ter em alguns momentos, cunho religioso. A Secretária de Estado Madeleine Albright 

argumentava que a força da liderança norte-americana no pós-Guerra Fria advinha sobretudo 

de suas ideias que defendiam a democracia e os direitos humanos, e por isso não derivava 

apenas de seu poder econômico e militar (CASTRO SANTOS, 2010b, p.171).  

Dando destaque ao governo Clinton, justificado pelo foco deste trabalho, é possível 

perceber por meio do artigo de Castro Santos (2010b), como estes três princípios da 

democracia estavam presentes em seus discursos e nos discursos de seus Secretários de 

Estados. O princípio da paz democrática foi crucial para a defesa da democracia mesmo que 

pelo uso da força, pois um mundo democrático é mais estável e seguro, servindo aos 

interesses da humanidade. O cenário pós-Guerra Fria foi o que possibilitou a apresentação 

destas assertivas com mais consistência do que antes. Por isso mesmo, Clinton e seu 

Secretário de Estado do primeiro governo, Warren Christopher, foram os que mais utilizaram 

deste princípio em suas comunicações e discursos. Nestes discursos, Clinton declarava que a 

melhor maneira de assegurar a paz seria apoiar a transição para a democracia e as reformas 

pró-mercado no mundo, especialmente nos países ex-comunistas (p. 166). 

O Presidente Clinton, em seu segundo governo, juntamente com sua Secretária de 

Estado Albright, enfatizaram a universalidade dos princípios democráticos e a missão de levar 

a liberdade promovida pela democracia a todos os povos do mundo. Enquanto que no 

primeiro mandato, Clinton e seu Secretário Christopher reforçavam os princípios que 

interligam democracia à segurança e a outros interesses norte-americanos (CASTRO 

SANTOS, 2010b, p. 162). Clinton se utilizou bastante do terceiro pilar que liga a promoção e 
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exportação da democracia como forma de fomentar a segurança dos Estados Unidos. O 

presidente necessitava justificar sua política externa de promoção democrática, 

principalmente em relação aos países ex-comunistas, e por isso, não deixava de destacar a 

importância da promoção da democracia para a segurança norte-americana (CASTRO 

SANTOS, 2010b, p. 176). 

 

1.3 Intervenções Militares Pró-democráticas 

 

Intervenção militar pode ser considerada como uma tática coercitiva usada para 

manipular a tomada de decisão de outro país, ocorrendo um envolvimento militar ou 

encorajamento do uso da força por um terceiro em um conflito doméstico. A intervenção 

militar é diferente da operação de paz porque esta é resultado de um convite das partes em 

conflito, enquanto a primeira ocorre sem o consentimento do país alvo (VON HIPPEL, 2000, 

p. 3). Neste sentido, os Estados Unidos buscaram em diversos momentos promover seus 

interesses por meio de intervenções militares, e em parte destas intervenções buscava a 

mudança do regime político dos Estados alvos.  

Owen IV (2002) buscou entender quais são os padrões seguidos pelas intervenções 

internacionais, e porque os países ainda despendem tempo e recursos na empreitada destinada 

a modificar as instituições domésticas de outros Estados. Sendo assim, o autor chegou a várias 

conclusões: as intervenções ocorreram em três grandes clusters (1580-1650, 1790-1850, 

1910-); elas eram empreendidas por Estados de diversos tipos de regime; os Estados 

interventores exerceram e exercem essa prática repetidas vezes; os Estados que sofreram a 

intervenção geralmente estavam passando por momentos de instabilidade doméstica; os 

Estados interventores tendem a promover as suas próprias instituições; as intervenções 

ocorrem em países com proximidade geográfica dos interventores; e os objetivos ao intervir 

são geralmente de natureza estratégica (p. 375). Desta forma, ele infere que a promoção 

forçada de instituições domésticas deve ser entendida a partir da interação entre poder e 

ideologia (p. 377). 

Por isso, nos períodos com mais casos de intervenções coincidem cenários de tensão 

ideológica transnacional aliada à alta insegurança internacional. Como resultado da interação 

entre estas duas condições é possível concluir que a mudança forçada de instituições 

domésticas é mais provável quando grandes potências sentem a necessidade de expandir o seu 

poder; e quando descobrem que, ao impor aos Estados menores as instituições com maior 
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probabilidade de manter aliados no poder, estes Estados têm maior probabilidade de se 

estabelecer sob sua influência (OWEN IV, 2002, p.375).  

No entanto, Owen IV (2002) observa que o período do pós-Guerra Fria, apesar de 

apresentar baixa tensão ideológica e baixa insegurança, foi marcado por várias intervenções 

com o intuito de promoção institucional, sendo os Estados Unidos o grande interventor da 

época. Para o autor, as recentes promoções forçadas pelos Estados Unidos da democracia 

liberal no Haiti e nos Balcãs foram causadas pela pressão ideológica e moral vinda da 

sociedade norte-americana, que acredita que neste momento de unipolaridade, o país era 

capaz de moldar o mundo de acordo com suas normas liberais (p. 404).  

Tendo como referência o período pós-Guerra Fria, é interessante observar de que 

forma a democracia começou a permear as decisões de intervenção militar, sendo que os 

regimes políticos dos países são tidos como questões domésticas que deveriam estar isentas 

de intervenções externas. Colin Powell (1992) acreditava que com o poder que os Estados 

Unidos dispunham ao final da Guerra Fria, o país tinha a obrigação de liderar o mundo, e por 

isso deveria fortalecer as forças armadas, pois, para ele eram parte da estrutura de valores dos 

Estados Unidos, como a liberdade, a democracia e a dignidade humana. Segundo o autor: 

 

O poder econômico é essencial; habilidades políticas e diplomáticas são 

necessárias; o poder de nossas crenças e dos nossos valores é fundamental 

para qualquer sucesso que possamos alcançar; mas a presença de nossos 

braços para reforçar esses outros elementos de nosso poder é tão importante 

para nós quanto a liberdade que tanto adoramos (POWELL, 1992, p. 33 

[tradução nossa]). 

 

 

Para o autor, a missão do país no pós-Guerra Fria seria empreender missões de paz e 

operações humanitárias, e a presença das tropas norte-americanas era necessária para mostrar 

aos países aliados o comprometimento dos Estados Unidos e para servir de alerta aos 

perturbadores da paz internacional. Para o autor, os objetivos militares devem sempre estar 

em consonância com os objetivos políticos, para que a intervenção dê certo (POWELL, 1992, 

p. 38). 

Já Antony Lake (1996), o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Clinton 

no primeiro governo, descreveu os casos que podem levar os Estados Unidos a decidirem 

intervir, como uma forma de justificar as intervenções que já haviam ocorrido. Para ele, esta 

decisão deveria ser tomada para se defender contra ataques aos EUA e aos seus aliados; para 

conter agressões; para defender interesses econômicos, para promover e defender a 

democracia, que eleva a segurança do país e difunde seus valores; para prevenir a difusão de 
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armas de destruição em massa, o terrorismo, o tráfico de drogas e crimes internacionais; para 

manter a credibilidade; e por objetivos humanitários como forma de combater abusos aos 

direitos humanos (LAKE, 1996 apud VON HIPPEL, 2000, p.8). 

Para Lecce (1998), no entanto, desde a presidência de Woodrow Wilson os Estados 

Unidos têm se engajado em promover intervenções militares pró-democráticas, que apesar de 

serem justificadas por argumentos altruístas e moralistas, tinham por trás interesses 

geoestratégicos e de segurança, principalmente no Hemisfério Ocidental (p. 247). E que hoje 

em dia, apesar da lei internacional de não-intervenção, intervenções pró-democráticas vêm 

recebendo apoio, principalmente pela expansão de convenções e tratados sobre 

autodeterminação e proteção dos direitos humanos (p. 258). Para o autor, as diferenças 

cruciais entre as intervenções promovidas por Wilson e as intervenções atuais são que aquelas 

ocorreram unilateralmente, e estas são autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU, e 

devem ser baseadas na interrupção irregular do governo democrático e no colapso da ordem 

civil (p. 259). 

Neste sentido, é importante destacar que, atualmente, para uma intervenção militar ser 

considerada legítima pela comunidade internacional ela deve ser autorizada pelo Conselho de 

Segurança da ONU de acordo com o direito internacional (LECCE, 1998, p. 256). Cabendo, 

desta forma, uma análise sobre as dinâmicas desta organização referentes às intervenções 

militares. Começando por Von Hippel (2000) que acredita que o desaparecimento dos 

impasses no Conselho de Segurança da ONU, depois do fim da Guerra Fria, juntamente com 

o aumento dos conflitos civis, impeliram o governo dos Estados Unidos e a ONU a 

priorizarem as questões humanitárias, colocando-as no topo da agenda, em detrimento da 

soberania de alguns Estados, rotulando as crises como ameaças à paz e à segurança 

internacionais (p. 4). Além disso, depois do fim da Guerra Fria buscou-se a democratização 

como uma forma de aprimoramento da paz e da segurança internacionais, baseando-se na 

crença de que as democracias raramente entram em guerra entre si, e por isso ao aumentar o 

número de democracias, o mundo tornar-se-ia mais seguro, inserindo a agenda democrática 

nas discussões do Conselho (p. 10).  

Talentino (2006) afirma que a busca da resolução das crises em Ruanda e na Somália, 

pela ONU, eram baseadas em um raciocínio explicitamente humanitário, com um foco na 

proteção do indivíduo. Já a justificativa da intervenção no Haiti, ao invés de ser baseada na 

proteção dos indivíduos, fundamentou-se na proteção de princípios, já que a intervenção 

ocorreu para restaurar o regime democrático. A partir de então, a ONU fez da difusão da 

democracia o ponto chave de sua missão. O problema maior do Haiti não era a violência e o 
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estado de guerra, mas sim a repressão causada por um governo ilegítimo na sociedade, 

baseando-se num raciocínio mais voltado à proteção da instituição democrática, distanciando-

se de uma abordagem unicamente humanitária, como ocorreu nas intervenções anteriores (p. 

129). 

Neste sentido, segundo Osterdahl (1997) no caso haitiano, apesar de o Conselho de 

Segurança ter decidido em favor da intervenção multilateral devido à grande escala de 

sofrimento humano e às graves violações de direitos humanos que ocorriam no país, além do 

grande fluxo de refugiados decorrente da crise haitiana, a Resolução 940 do CSNU tinha 

como característica particular a consolidação do regime democrático no Haiti, indicando que 

o Conselho de Segurança considerava a falta do regime democrático como uma ameaça à paz 

por si mesma (p.269-270). 

Para Leininger (2006) através da década de 1990 houve o aumento no desejo do 

Conselho de Segurança da ONU em intervir em conflitos internos dos Estados, e em situações 

humanitárias complexas, considerando-os como ameaças à paz e à segurança internacionais, 

na medida em que houve um alargamento do conceito de ameaça à segurança internacional, 

com a introdução da questão de segurança humana (p. 469). Com a intervenção no Haiti para 

restabelecer a ordem democrática, iniciaram-se, inclusive, discussões a respeito da existência 

de um direito à democracia no direito internacional, que permitiria outras intervenções além 

da haitiana, considerando a ruptura do governo democrático como uma ameaça à paz e à 

segurança internacionais (p. 468).  

Desta forma, foi possível perceber como o valor democrático ganhou força após o fim 

da Guerra Fria, e como a intervenção no Haiti teve um papel importante para consolida-lo 

como algo a ser defendido e promovido. Apesar de o direito à democracia em si ainda não 

existir como norma componente do direito internacional, é visível o comprometimento da 

comunidade internacional ocidental com sua defesa, o que em longo prazo pode levar a 

institucionalização da democracia, tornando-a um valor a ser promovido sob os auspícios da 

legislação internacional (LEININGER, 2006, p. 480). No entanto é importante não perder de 

vista que os princípios da autodeterminação dos povos e da não-intervenção ainda 

desempenham papel de grande importância no cenário internacional, como meios de preservar 

a soberania nacional, evitando que assuntos que sejam de fato considerados como política 

doméstica, fiquem vulneráveis à intervenções internacionais (LEININGER, 2006, p. 478).  

 

1.4 A Influência das Ideias na Tomada de Decisão de Política Externa 
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Este debate sobre o papel da democracia na política externa norte-americana leva à 

discussão da importância das ideias no processo de tomada de decisão. Para os autores 

supracitados
4
, as ideias têm um papel central na formulação política, tendo em vista o modo 

como elas moldam os meios de agir e de pensar dos tomadores de decisão, condicionando-os 

a raciocinar de acordo com certos padrões, com destaque, no caso dos Estados Unidos, 

quando se refere ao papel da democracia no cenário internacional. Há um debate na literatura, 

no entanto, se de fato as ideias importam. Werner Levi (1970), por exemplo, acredita que o 

interesse nacional é o principal motivador da ação dos Estados na política externa, devido às 

próprias característica do sistema internacional, no qual o objetivo principal dos Estados é 

manter-se como uma entidade política independente; sobrando pouco espaço para a influência 

das ideias (p.1).  

Levi (1970) caracteriza ideologia como um conjunto de valores normativos e crenças 

relativamente persistentes, sendo que os valores se referem a ideias sobre o que deve ser, 

diferentemente dos interesses que aludem a objetivos específicos. As crenças, por sua vez, 

estão ligadas às ideias sobre o que a realidade é. Mas como a função da ideologia é servir 

como um guia de comportamento para ações humanas, nem todas as crenças fazem parte da 

ideologia, e para que isso ocorra, elas devem se relacionar com princípios e fundamentos, e 

com aspectos da realidade que devem ser generalizados (LEVI, 1970, p.4).  

Para o autor, não há dúvidas de que tanto os interesses, quanto a ideologia afetam o 

comportamento nacional e o planejamento da política externa, entretanto cada um tem um 

peso diferente (LEVI, 1970, p.1-2). Para corroborar sua hipótese, Levi (1970) considera que a 

política externa de um governo é definida pelos objetivos internacionais do Estado 

combinados com um plano de ação para alcançá-los. Assim, a política externa expressaria os 

desejos e as necessidades que se refletem no interesse nacional. Desta forma, as ambições e os 

ideais do Estado só poderiam fazer parte da política externa se se convertessem em interesses, 

requerendo um ato deliberado do governo (p.3). 

A ideologia, por outro lado, desempenha um papel subordinado e menor na 

formulação dos objetivos e do plano de ação para alcançá-los, sendo que o papel mais 

importante que ela pode desempenhar é o de justificar as decisões, uma vez que elas já foram 

tomadas. Isto se deve ao fato de que, geralmente, os valores e crenças entram em cena para 

julgar e dar forma aos desejos e necessidades (LEVI, 1970, p.5-6). Para Levi (1970), os 

                                                           
4
 Teixeira, 2010; Diamond, 2012; McFaul, 2004; Talboltt, 1996; Wollack, 2001; Von Hippel, 1995; Castro 

Santos, 2010b, e Packenham, 1973. 
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homens de Estado não agem para satisfazer ideologias, e sim buscam realizar seus interesses, 

considerando sempre em primeiro planos os interesses do Estado (p.7). 

A desvantagem da posição da ideologia, segundo o autor, é que como ela é formada 

por vários valores e crenças, eles geralmente são separados, e desta forma, a ideologia torna-

se flexível, adaptando-se a contextos variados, de acordo com os interesses do tomador de 

decisão (LEVI, 1970, p. 12-13). Os valores e as crenças são passíveis de várias interpretações, 

e por isso, são adaptáveis para servir aos interesses estabelecidos dos mais poderosos (LEVI, 

1970, p. 16). Como a finalidade social de uma ideologia é fornecer uma referência de 

comportamento para os indivíduos e grupos, apelar para valores e crenças comuns que 

prevalecem na sociedade é visto como um meio de angariar apoio às políticas estatais (LEVI, 

1970, p. 20).  

Indo de encontro com os argumentos de Levi (1970), Goldstein e Keohane (1993) 

consideram as ideias, que eles definem como sendo crenças individuais, como determinantes 

para a política governamental. Baseados no pensamento de Weber, os autores acreditam que 

as ideias, assim como os interesses, são importantes para explicar as ações humanas (p. 4). 

Desta forma, Goldstein e Keohane (1993) acreditam que as ideias têm peso mesmo quando os 

atores se comportam racionalmente para alcançar seus objetivos, pois elas podem tanto 

clarificar as relações causais, quanto coordenar o comportamento humano e, além disso, uma 

vez institucionalizadas, elas guiam a ação dos atores, sem grandes custos de inovação (p. 5).  

Para os autores, há três tipos de crenças: visões de mundo, princípios
5
 e crenças 

causais
6
. E também são três os meios pelos quais elas podem influenciar as ações: (1) 

providenciando princípios de ação ou coordenando a ação, (2) influenciando as estratégias 

quando não há apenas um único resultado possível, ou (3) quando são incorporadas no 

sistema institucional (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 7-8). 

No nível mais fundamental, as ideias acabam definindo o universo de possibilidades 

para a ação. Essas possibilidades, ou visões de mundo, estão embutidas no simbolismo de 

uma cultura e afetam profundamente os modos de pensar e discursar, sendo que elas estão 

entrelaçadas com as concepções de identidade. A soberania e racionalidade do mercado são 

exemplos de visão de mundo por moldarem as relações entre os Estados no cenário 

internacional (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 8). Já os princípios consistem em ideias 

normativas que especificam critérios para distinguir o justo do injusto, o certo do errado. Eles 

traduzem doutrinas fundamentais em guias para as ações humanas (GOLDSTEIN; 

                                                           
5
 No original principled beliefs (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 7) 

6
 No original casual beliefs (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 7) 
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KEOHANE, 1993, p. 9). E as crenças causais, que são crenças sobre relacionamentos de 

causa e efeito, fornecem guias de como os indivíduos podem alcançar seus objetivos, sendo 

compreensíveis apenas no contexto de amplas visões de mundo (GOLDSTEIN; KEOHANE, 

1993, p. 10). Os autores, no entanto, esclarecem que a categorização é meramente abstrata, e 

que estes tipos de ideias estão interligadas na vida real (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 

10-11).  

Em relação aos caminhos, o primeiro se dá quando os atores políticos se encontram 

em situações de incerteza, pois nestas condições as expectativas dependem de crenças causais 

assim como de arranjos institucionais para o processo de tomada de decisão. As ideias causais 

ajudam a determinar qual entre as alternativas disponíveis poderá ser usada para se alcançar 

resultados desejados, e por tanto, fornecer os atores com estratégias que promovem seus 

objetivos, formulando soluções para os problemas (GOLDSTEIN; KEOHANE 1993, p.13-

14). Desta forma, as ideias servem como mapas de ação
7
 em ambientes incertos, estipulando 

padrões causais ou fornecendo constrangimentos morais e éticos que motivam a ação 

(GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p.16). 

O segundo caminho é aquele no qual as ideias podem mitigar os problemas que 

surgem nas ações coordenadas. Elas servem como um ponto focal, como uma solução para os 

problemas associadas à ação coletiva (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p.17-18). Desta 

forma, as ideias são necessárias para coordenar a ação, pois propiciam um ambiente no qual 

se é possível promover a cooperação, mesmo em situações nas quais o equilíbrio cooperativo 

é difícil de ser alcançado e sustentado (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p.19).  

Por fim, a utilização das ideias ao longo do tempo implica em mudanças nas normas e 

regras já existentes. O impacto das ideias pode ser mediado pelas operações das instituições 

nas quais elas são incorporadas. Uma vez que as ideias tenham influenciado o desenho da 

organização, sua influencia será refletida em incentivos para aqueles inseridos neste órgão. 

Este terceiro meio foca em como as instituições políticas, sendo elas tanto as administrações 

públicas quanto as leis, normas, e procedimentos de ação, fazem a mediação entre ideias e 

resultados políticos. Os autores afirmam que embora a institucionalização de alguma ideia 

possa advir do sua própria forma normativa e valorativa, este processo pode também refletir o 

interesse dos mais poderosos (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p.20-21). 

Goldstein e Keohane (1993) apresentam uma visão que se contrapõe à de Levi (1970), 

já que acreditam na importância das ideias para a formulação da política externa, que 

                                                           
7
 No original road maps (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993, p. 3) 
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desempenham um papel muito mais central do que apenas de justificativa da ação, sendo um 

dos fatores que motiva a ação. Levi (1970) argumenta que o processo de tomada de decisão 

envolve um grande número de indivíduos, e por isso seus valores e crenças pessoais tendem a 

se anular. Para ele, as políticas são normalmente formuladas e justificadas por motivos 

racionais ao invés de preferências pessoais (p. 25). Goldstein e Keohane (1993), por outro 

lado, argumentam que os resultados políticos só podem ser explicados se os interesses e o 

poder forem combinados com a compreensão das crenças e valores envolvidos (p.13). 

Levando em consideração o que a literatura
8
 produziu sobre o papel das ideias na 

política externa, em especial, o papel desempenhado pela democracia no pensamento político, 

no processo de tomada de decisão, e nas doutrinas e formulação de política externa 

americana, utilizar-se-á neste trabalho, como referencial teórico a perspectiva e conceitos 

oferecidos por Goldstein e Keohane (1993), tendo em vista que esta abordagem se apresenta 

mais apropriada para desenvolver a investigação proposta por esta monografia. A partir da 

distinção entre os três meios possíveis que as ideias podem influenciar o curso de ação 

exposto pelos autores, será identificado qual destes três caminhos foi desempenhado pela 

democracia no processo de decisão da intervenção norte-americana em 1994.  

Como vislumbrado na introdução, a hipótese do trabalho visa trabalhar com dois 

destes caminhos que influenciaram a atuação norte-americana no Haiti: os mapas de ação e as 

ideias institucionalizadas, pois estas foram as duas maneiras diferentes pelos quais os valores 

liberais democráticos puderam influenciar a decisão no governo Clinton. Se por um lado, 

estando inseridos no pensamento político americano, os valores liberais “influenciaram” a 

decisão por fornecer mapas interpretativos para a ação, como ocorreu no caso do Haiti, de 

acordo com os argumentos desta monografia, por outro estes valores incentivaram a decisão 

pró-democrática por estarem institucionalizados, ao fazerem parte da estratégia de governo 

tanto no âmbito de segurança nacional, quanto no âmbito de política externa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 8 Teixeira, 2010; Diamond, 2012; McFaul, 2004; Talboltt, 1996; Wollack, 2001; Von Hippel, 1995; Castro 

Santos, 2010b, e Packenham, 1973. 



23 
 
 

  

CAPÍTULO 02 - Política Externa do Governo Clinton 

A inesperada queda do império soviético, no final da década de 1980 e início da 

década de 1990, encerrou a duradoura Guerra Fria, reformulando a distribuição de poder 

internacional, haja vista que os Estados Unidos saíram como os grandes vencedores, tornando 

rapidamente o ambiente internacional bipolar no palco da hegemonia norte-americana. Neste 

contexto, Clinton, como primeiro presidente norte-americano eleito no pós-Guerra Fria, 

necessitava reformular a performance a ser desempenhada pelos Estados Unidos, tendo em 

vista que a ausência de um inimigo a quem se contrapor, e consequente inutilização da agenda 

formulada para detê-lo, demandava a geração de novos objetivos a serem perseguidos no 

ambiente internacional pelos Estados Unidos (VARISCO, 2001, p. 206). Este fato gerou um 

grande debate no âmbito acadêmico, principalmente com o objetivo de buscar entender como 

os Estados Unidos agiriam frente às novas características do cenário internacional, e como 

eles definiriam o papel a ser desempenhado por esta superpotência.  

Na interpretação de Stephen M. Walt (2000) o fim da Guerra Fria deixou aos Estados 

Unidos uma preponderância sem precedentes em relação aos outros Estados, já que o país era 

considerado a única superpotência mundial, com uma economia 40% maior do que a segunda 

maior economia do mundo, e com um poder militar também incomparável.  Segundo a autora, 

a preponderância norte-americana deu ao país grande liberdade de ação, podendo buscar uma 

ampla gama de objetivos, sem se sentir compelido por constrangimentos externos, 

diferentemente do que ocorria na época da Guerra Fria em que o país tinha que desenhar 

claros objetivos e prioridades que demandavam uma condução disciplinada da política 

externa, devido à ameaça soviética (p. 64).  

Na opinião de Varisco (2001) o significado buscado pelos Estados Unidos, não 

deveria ser encontrado a partir de um cálculo racional que levaria em conta somente custos e 

benefícios, considerando apenas o interesse material, mas seria necessária gerar um propósito 

a ser buscado e um valor a ser defendido nesta nova ordem (p. 206). Já Walt (2000) acredita 

que esta posição favorável do país significava uma diminuição nos benefícios a serem 

perseguidos no cenário internacional, tendo em vista, que na opinião da autora, os ideais 

norte-americanos de democracia e livre mercado haviam alcançado uma aceitação sem 

precedentes no ambiente internacional, deixando os Estados Unidos sem grandes batalhas a 

travar (p. 65). Para a autora, esta situação pode ser descrita pelo “[P]aradoxo central da 

unipolaridade: os Estados Unidos gozam de enorme influência, mas têm pouca ideia do que 

fazer com o seu poder” (WALT, 2000, p. 65 [tradução nossa]).  
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Neste contexto de incertezas e novidade, em campanha eleitoral no ano de 1992, 

Clinton afirmava que as três prioridades de sua política externa seriam melhorar a capacidade 

militar do país, elevar o papel econômico dos Estados Unidos no âmbito internacional e 

promover a democracia (BRINKLEY, 1997, p. 112). Linda B. Miller (1994) afirma que 

Clinton estava consciente de que a política externa deveria ser a projeção dos valores 

nacionais básicos, apreciando tanto a história norte-americana quanto o sistema político. 

Sendo assim, os objetivos do governo se refletiram na ênfase nas relações econômicas tanto 

domésticas quanto internacionais, alcançando vitórias na implementação da NAFTA e do 

GATT; e na busca do país por pretensões universais, baseada em uma “ordem mundial” na 

qual os EUA assumiriam um papel de liderança, refletido na ideia de alargamento 

democrático (p. 624-625). 

Segundo Walt (2000), quatro objetivos principais podem ser abstraídos da política 

externa de Clinton: diminuir o risco de ocorrência de guerras nos maiores países da Europa, 

Ásia Oriental e Oriente Médio; diminuir a ameaça das armas de destruição em massa; tentar 

fomentar a abertura econômica internacional; e, por fim, construir uma nova ordem 

internacional compatível com os valores norte-americanos, apoiando a emergência de 

democracias e usando a força contra abusos aos direitos humanos. Para o autor, os Estados 

Unidos tinham um grande interesse na paz internacional, pois esta preservaria sua 

preeminência (p. 66-67).  

Com o objetivo de decifrar os prismas da política externa de Clinton, Aubrey e 

Turetzky (1998) buscaram por meio da análise de discurso observar os temas mais recorrentes 

e os atores mais importantes para a política externa de seu primeiro governo.  A partir dos 

resultados, eles afirmam que a visão de mundo do presidente era baseada na crença na 

expansão do comércio e na percepção de que o mundo sofria profundas mudanças. Desde 

quando assumiu seu mandato, o presidente Clinton considerava o mundo pós-Guerra Fria 

interdependente, dinâmico e em constante mudança, com perspectivas favoráveis à 

cooperação (p. 644). Desta forma, em 1993, Clinton via a mudança como positiva e desejável, 

acreditando que os Estados Unidos da América deveriam conduzir ativamente o mundo em 

direção a um futuro favorável.  O sistema internacional ideal seria aquele em que todas as 

nações concordassem com os princípios do liberalismo clássico: a democracia, e 

principalmente a economia de mercado (p. 645).  

Os autores acreditam que as instituições internacionais eram consideradas atores 

centrais para a política externa de Clinton, principalmente a ONU, devido às questões de 

segurança e cooperação internacional, e as instituições econômicas como o GATT, que eram 
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veículos que ajudavam os Estados Unidos a progredir economicamente (AUBREY; 

TURETZKY, 1998, p.659). Neste sentido, Walt (2000) destaca que no início de seu governo, 

Clinton investiu amplamente nas instituições internacionais, mostrando-se genuinamente 

comprometido com o "multilateralismo assertivo". Mas essa política foi logo abandonada, 

sendo substituída por uma política mais pragmática, em que o presidente se alinhava com as 

instituições somente quando buscava atender aos interesses norte-americanos. Para o autor, a 

política de Clinton em relação às instituições internacionais ilustra o alto grau de idealismo de 

seu governo no inicio de seu mandato, que foi dando lugar ao realismo no decorrer do tempo 

(p. 77-78). 

Outras críticas à política externa de Clinton podem ser ilustradas nos argumento de 

Brinkey (1997) e Girard (2004). Na opinião de Brinkley (1997) a política externa nos 

primeiros meses do governo Clinton sofreu de uma crise de administração que impediu a 

formulação de uma doutrina estratégica. O autor afirma que de certa forma, isso já era 

esperado pelo fato de Clinton ser o primeiro presidente eleito depois do fim da Guerra Fria 

não tendo herdado uma estratégia como a contenção
9
, e nem um inimigo a ser combatido 

como era o caso da União Soviética (p. 114). 

Já Girard (2004) afirma que enquanto candidato, Clinton havia esboçado uma agenda 

de política externa ambiciosa, mas como presidente, Clinton se mostrou cauteloso, 

inconsistente e por vezes incoerente ao realizá-la, resultando em um fracasso na Somália, com 

a morte de 18 soldados na batalha de Mogadíscio, e na humilhação no Haiti, a nação mais 

pobre da América Latina, devido ao bloqueio à entrada do navio Harlan Country que levava o 

primeiro contingente da missão de paz da ONU ao país como parte de um acordo firmado 

com a junta militar no poder. Na opinião do autor, devido a estes acontecimentos, a vontade e 

capacidade dos EUA em projetar seu poder foram postas em dúvida, forçando Clinton a tomar 

uma atitude mais afirmativa no Haiti, o que em sua opinião levou à intervenção em 1994 

(p.39).  

Outros críticos afirmavam que Clinton tentava substituir a política externa pela 

política econômica, se esquecendo de desenvolver uma política de segurança nacional 

estratégica. Além disso, críticas vinham por parte tanto de Republicanos quanto de 

Democratas conservadores que não concordavam com a confiança excessiva que o governo 

depositava na ONU e na intervenção na Somália, consideravam a política em relação ao Haiti 

muito tímida, e taxavam as ações na questão da Bósnia de inconsistentes (BRINKEY, 1997, 
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p.113). Apesar das críticas à política externa de Clinton, muitos autores acreditam que ela teve 

seus méritos.  

Como forma de dar sentido às relações exteriores, e responder às críticas recebidas, o 

governo formulou o conceito de alargamento democrático 
10

, que para Bouchet (2012) pode 

ser considerado de fato como uma visão de mundo, na qual a democracia assume um valor 

instrumental. Todos os resultados desejáveis aos Estados Unidos poderiam ser alcançados por 

meio da expansão das democracias ao redor do mundo, aumentando a liberdade de mercado, 

promovendo diretamente a segurança, a prosperidade e o desenvolvimento econômico dos 

Estados Unidos. O conceito de alargamento democrático veio responder às críticas que o 

governo Clinton vinha sofrendo em relação às crises internacionais em que estava envolvido, 

como a Bósnia, o Haiti e a Somália, que haviam criado uma má impressão da administração, 

levantando acusações de que Clinton era inexperiente, e por demais idealista, o que teria 

atrapalhado o manejo e a criação de uma política externa consistente derivada da tradição 

democrática norte-americana (BOUCHET, 2012, p. 159-160). 

Clinton buscava um slogan que pudesse substituir a ideia de contenção, e que 

abarcasse os três objetivos de política externa articulados durante sua campanha, de uma 

forma que sua política se baseasse tanto no idealismo neo-Wilsoniano quanto no realismo de 

Morgenthau. Desta forma, solicitou a seu Conselheiro de Segurança Nacional, Antony Lake 

que desenvolvesse uma estratégia que poderia satisfazer sua demanda. Seguindo o pedido do 

presidente, Lake tinha em mente quatro pontos que deveriam ser abarcados por esta estratégia, 

sendo estes: consolidar as bases democráticas, encorajar democracias aonde fosse possível, 

conter regimes contrários ao desenvolvimento democrático, e promover objetivos 

humanitários. A partir daí foi desenvolvido o conceito de alargamento democrático, que tinha 

como pressuposto a ideia de que com o aumento de democracias liberais, a ordem 

internacional se tornaria mais segura e próspera para os Estados Unidos (BRINKEY, 1997, p. 

115-116).  

Clinton aceitou quase que imediatamente a ideia de Lake, pois acreditava que os 

Estados Unidos eram a potência internacional preeminente e por isso tinham a 

responsabilidade especial em promover a ordem liberal baseada no livre mercado e na 

democracia. A promoção democrática deveria ser um o carro chefe da política externa, no 

sentindo de que ela torna o cenário internacional mais estável e pacífico, preservando a 

hegemonia norte-americana. Os neoconservadores justificavam este papel na crença do 
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exepcionalismo norte-americano e na inseparabilidade entre os valores políticos, a segurança 

nacional e a ordem internacional (BOUCHET, 2012, p. 161-162). 

Neste sentido, o governo Clinton foi profundamente influenciado pelo pensamento 

liberal, como afirma Chang (2011, p. 58-59). A própria composição do time de política 

externa do governo pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Antony Lake, pelo o Secretário 

de Estado, Warren Christopher, e pela embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Madeleine 

Albright, encaminhou a política externa para uma área mais voltada à promoção da 

democracia e dos direitos humanos (p. 60-61). 

Os objetivos do alargamento democrático eram fortalecer a comunidade baseada em 

países compostos em sua maioria por democracias de mercado, fomentar e consolidar as 

novas democracias e as economias de mercado e conter conflitos nos Estados, em regiões de 

preocupação humanitária, ajudando-os a criar raízes democráticas. Desta forma, os Estados 

Unidos mobilizariam recursos, integrariam as novas democracias em uma arquitetura de 

segurança internacional e mercado global, agiriam em casos de reversões democráticas e 

apoiariam os direitos humanos e promoveriam a democracia através do apoio a novos regimes 

(BOUCHET, 2012, p. 164-165; BRINKEY, 1997, p. 116). 

Como bem demonstrado por Von Hippel (2000), diferentemente do que representava 

no pós-Segunda Guerra, na qual a democratização significava desmilitarização, 

desnazificação, e reeducação; e do que significava na época da Guerra Fria, em que era vista 

mais como uma forma de conter ameaças comunistas, do que de fato implementar reformas 

democráticas (p. 9); a democratização no governo Clinton ganhou novo significado, sendo 

justificada pelo seu efeito pacificador da ordem internacional tornando-a mais segura, sendo 

uma forma de salvaguardar a paz e a segurança internacional. Por este motivo, a promoção da 

democracia foi um dos três principais objetivos da política externa de Clinton, demonstrando 

a força da relação identificada entre os princípios democráticos e a segurança internacional (p. 

94-95).  

Segundo Billau (2002), o apoio dos EUA para o alargamento democrático reflete um 

valor que compõe a sociedade americana. O esforço do governo Clinton em promover o 

alargamento democrático envolve a promoção da democracia para legitimar a continuada 

liderança norte-americana no sistema internacional do pós-Guerra Fria, fomentando a 

estabilidade internacional e os interesses dos Estados Unidos, principalmente em regiões 

próximas às suas fronteiras, o que possibilitaria a promoção dos interesses e objetivos dos 

EUA (p.23). 
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Para Olson (2004) o alargamento democrático ofereceu uma estrutura coerente, mas 

extremamente flexível que considerava o caos como grande inimigo dos Estados Unidos na 

nova ordem internacional (p. 309), pois este ameaçava a prosperidade doméstica que dependia 

da estabilidade política e econômica internacional (p. 321).  Segundo a autora, Clinton 

buscava minimizar os custos da política externa e promover a democracia, sendo que o 

alargamento democrático era considerado um conjunto de princípios que coordenariam a ação 

norte-americana frente aos diversos casos que deveriam ser enfrentados pelo país, de um jeito 

que levaria à prosperidade doméstica (p. 313). Neste sentido, a autora tenta traçar as raízes do 

alargamento democrático, observando que este conceito compartilha de características da 

política externa de Woodrow Wilson, que buscava expandir a influência das ideias norte-

americanas, de Eisenhower que buscava promover a paz e deter forças agressivas ao país, de 

seu antecessor Bush, que visionava a integração global das democracias de mercado, e de 

Lyndon Johson que assim como Clinton, buscava subordinar as questões de política externa 

aos interesses domésticos (p. 313-314). 

Internamente, a doutrina de alargamento democrático não foi recebida com 

entusiasmo, por ser considerada ambiciosa demais e não oferecer um argumento convincente.  

O próprio conceito sofria por não ser baseado em uma ameaça direta, como ocorria na época 

da União Soviética. E a realização do alargamento democrático ficou comprometida com as 

eleições de 1994 e a vitória Republicana no Congresso, que exibiam uma tendência unilateral 

e isolacionista, reduzindo o orçamento direcionado à política externa. O conceito tornou-se, 

entretanto, uma constante no raciocínio político do governo Clinton, já que o presidente 

considerava a democracia um valor de extrema importância (BOUCHET, 2012, p. 164). 

O alargamento democrático também sofreu várias críticas por parte da comunidade 

acadêmica. Para Richard Hass (1997) mesmo que a política externa de Clinton tenha mantido 

elementos da estratégia de nova ordem mundial de Bush, como a preocupação com as 

exportações do país, com as nation-building e com os direitos humanos, ela peca na falta de 

uma estrutura mais consistente, já que, para o autor, o conceito teve pouco impacto na política 

externa do país, fornecendo poucas bases para a atuação em problemas enfrentados pelo 

governo como as crises na Bósnia, na Somália, em Ruanda, no Iraque e na Coreia do Norte. O 

autor aponta para o fato de que a promoção da democracia geralmente dava lugar à defesa de 

outros interesses como a contenção das armas nucleares, a manutenção do acesso ao petróleo 

e a estabilização de crises regionais e contenção de agressores (p. 113). 

Linda B. Miller (1994) acreditava que as maiores deficiências do governo foram a 

falta de uma visão de mundo coerente, a falha em articular objetivos claros para política 
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externa e em empregar os instrumentos ao seu dispor de forma eficiente para alcançar estes 

objetivos (p. 625). Para Hyland (1999) a política externa de alargamento democrático de 

Clinton não realizou nenhum avanço, sendo incapaz de resolver os problemas na Somália e 

em Ruanda, tolerando ditadores na África. Não tendo sucesso também na Rússia e na Ucrânia, 

e na China. Para o autor, apenas no Haiti os Estados Unidos conseguiram uma mudança de 

regime efetiva (p.200). 

Tentando rebater parte das críticas, Brinkly (1997) afirma que a ideia de alargamento 

democrático foi mal compreendida pelo público em geral, já que eles não percebiam que ela 

tinha suas bases na economia: apenas países com uma classe média consumidora em expansão 

deveriam receber o apoio para se tornarem democracias e adotarem os valores ocidentais de 

liberdade e direitos individuais (p. 118-119). Para ele, crises como a da Somália e do Haiti 

seriam apenas remanescentes da política de Bush, e de acordo com a política de alargamento 

democrático, deveriam ser tratados de forma periférica. Sendo assim, para o autor, a 

intervenção no Haiti ocorreu em resposta à pressão doméstica e não devido a interesses 

econômicos ou de segurança nacional (p. 119-120). 

A estratégia econômica, de fato foi muito importante para a política externa de 

Clinton. Ela buscava diminuir as barreiras de comércio e investimento, resultando em um 

aumento das exportações que contribuiu para o crescimento de 20% do PIB estadunidense 

entre os anos de 1992-1999 (WALT, 2000, p.74). Segundo Birkey (1997) de 1993 a 1996 os 

mais de 200 acordos de abertura de mercados, criaram aproximadamente 1.6 milhões de 

empregos aos norte-americanos.  

Varisco (2000) não compartilha das críticas que afirmavam que Clinton não conseguiu 

formular uma estratégia de atuação no cenário internacional, argumentando que mesmo antes 

da formulação da ideia de alargamento democrático, o governo Clinton já buscava 

desenvolver uma visão de mundo, ou em suas palavras, uma narrativa que viesse justificar seu 

papel no mundo pós-Guerra Fria. O autor acredita que o governo de Clinton utilizou as 

operações de paz como um veículo para criar uma nova ordem internacional, tendo como seu 

expoente a intervenção na Somália, não diretamente relacionada ao interesse nacional, no 

sentido tradicional do termo, mas com o objetivo de promover uma nova concepção de ordem 

mundial, baseada na justiça. Incomodado com seu fracasso na Somália, no entanto, o governo 

abandonou esta ideia apenas em favor do conceito de alargamento democrático, que teve seu 

ápice com a intervenção no Haiti (VARISCO, 2000, p.3). Contrastando-se à Brinkley (1997), 

Varisco (2000) afirma que o Haiti foi central para a consolidação da ideia de alargamento 
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democrático, sendo um caso no qual os Estados Unidos puderam colocar em prática a sua 

nova estratégia de política externa. 

Segundo a autora, com as operações de paz aparentemente bem-sucedidas no Haiti e 

na Bósnia, muitos começaram a considerar Clinton como um líder competente, em contraste 

às críticas que vinham sendo feitas em relação à operação na Somália. Esta reviravolta pode 

ser atribuída à mudança da estratégia de política externa do governo, que passou do 

"idealismo" para o "pragmatismo", utilizando o poder de forma mais vinculada ao interesse 

nacional. À medida que o novo governo foi forçado a lidar com um desastre humanitário após 

o outro, a manutenção da paz e da promoção da política humanitária tornaram-se veículos 

para a definição tanto de uma nova identidade americana quanto de um novo papel dos 

Estados Unidos na nova ordem (VARISCO, 2000, p.8). 

Com a nova narrativa do governo, a responsabilidade de conflitos civis não resolvidos 

era das partes e da população envolvida, e não de outras nações. O papel dos EUA seria então, 

o de construir um mundo mais democrático para aqueles que são capazes de tirar vantagem 

disso. O governo parou de falar em termos da defesa de uma ordem humanitária global, e 

adotou uma linguagem de interesse nacional. O papel revisado dos Estados Unidos era o de 

levar a democracia e a abertura dos mercados em áreas de interesse estratégico, baseada no 

conceito de alargamento democrático (VARISCO, 2000, p. 166). O governo de Clinton estava 

interessado em promover a democracia em países que já tivessem demonstrado vontade em se 

tornar democracias, não tendo mais a intenção de tentar resolver os problemas humanitários 

dos países que sofriam com conflitos internos (VARISCO, 2000, p.170).  

Para Walt (2000) as operações humanitárias foram outro grande elemento da política 

externa de Clinton, exemplificada pelas intervenções na Bósnia e no Kosovo. Neste sentido, 

Billau (2002) argumenta que Clinton visionava um mundo onde relações pacíficas e os 

direitos humanos pudessem prosperar, e ao menos retoricamente o presidente afirmava que 

usaria a força para fazer isso acontecer. Desta forma, o presidente utilizou-se do alargamento 

democrático e o do fortalecimento das instituições internacionais para estabelecer a segurança 

no sistema internacional (p. 5).  

Durante os oito anos de governo Clinton, os Estados Unidos estiveram envolvidos em 

quatro intervenções militares (Somália, 1992; Haiti, 1994; Bósnia, 1995 e Kosovo, 1999), 

sendo um dos governos norte-americanos que participaram de “guerras curtas”, estas ficaram 

conhecidas como intervenções humanitárias pelo seu carácter de defesa dos direitos civis em 

crises humanitárias (CAREY, 2001, p. 72). A intervenção na Somália foi motivada em grade 

parte ao apelo da mídia sobre o sofrimento da população devido à fome e à guerra civil 
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generalizada no país. A do Haiti teve como objetivo restaurar o presidente democraticamente 

eleito, Aristide, que havia sido deposto por um golpe militar em 1991. Na Bósnia e no 

Kosovo as intervenções foram feitas por meio da OTAN, com a finalidade de evitar a limpeza 

étnica desencadeada pelos sérvios no comando de Milosevic (CAREY, 2001).  

Walt (2000) afirmou que o manejo da crise no Haiti pôde ser considerado como 

relativo sucesso já que a ameaça da entrada das tropas norte-americanas no território haitiano 

foi suficiente para dissuadir a junta militar a deixar o poder, evitando um conflito armado e 

um derramamento de sangue, deixando o país numa situação melhor do que ele 

provavelmente estaria se os Estados Unidos não tivesse intervindo. Já na Bósnia, os Estados 

Unidos demoraram a tomar uma atitude em relação aos abusos dos direitos humanos, 

mostrando uma relutância em utilizar seu exército numa operação militar externa, mas 

finalmente em 1995 os Estados Unidos tomaram a frente na resolução da crise e permitiram a 

assinatura dos Acordos de Dayton, que pôs fim a violência (p.75-76). 

Von Hippel (2000) buscou focar seus estudos nas intervenções militares, mas com um 

destaque especial à imposição da democracia pela força. Segundo a autora, a intervenção na 

Somália serviu como um teste de uma ação motivada pela crise humanitária, que não tivesse 

impactos no mundo desenvolvido, e seu fracasso fez com que o governo norte-americano não 

reagisse em face da crise em Ruanda. Para a autora, o fracasso na Somália não impediu os 

Estados Unidos de intervirem no Haiti, principalmente por causa da proximidade entre os dois 

países e pelos problemas ligados aos fluxos de imigrantes para a Flórida. O Haiti tornou-se o 

primeiro caso no qual a intervenção militar e a nation building tinham o mesmo objetivo: 

estabelecer um Estado democrático (p. 25). 

Continuando a linha de raciocínio sobre as intervenções militares, Chang (2011), 

afirma que o governo Clinton seguiu uma diretriz que “implica numa conceituação 

pragmática de moral articulada num realismo ético” (p. 163 [tradução livre]) em relação às 

intervenções que promoveu. O realismo ético é baseado nos escritos de Morgenthau, nos 

quais o cenário internacional é dividido entre Estados soberanos agindo de forma a proteger 

sua sobreviencia e seus interesses. Desta forma, os princípios morais universais individuais 

não podem ser aplicados às ações dos Estados de forma abstrata, já que os Estados são 

inspirados pelo princípio moral de sobrevivencia nacional, sendo estes a integridade da sua 

vida política, o bem-estar de sua população e sua segurança militar. Assim, as lideranças 

devem prezar pela seletividade,  já que mesmo quando os Estados decidem intervir em algum 

outro Estado por questões humanitárias, esta decisão é baseada em um cálculo cauteloso das 

consequências da ação (p.163). A partir destes argumentos, Chang (2011) tenta entender o 
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porquê de os EUA intervirem no Haiti sem, porém, terem buscado ações em Ruanda. Esta 

política mais pragmática, como já argumentado por Varisco (2000) foi uma resposta ao 

incidente em Mogadíscio na Somália. 

A questão da seletividade pode ser também evidenciada na promoção democrática, 

que, como argumentado por Bouchet (2012), tinha como foco a Rússia e os países da Europa 

Oriental. É importante observar, entretanto, que o próprio desenvolvimento da estratégia de 

política externa e defesa nacional entendiam a importância da seletividade para concretização 

dos objetivos do governo. Lake (1993) chegou a afirmar que a estratégia norte-americana de 

promoção democrática deveria ser pragmática, levando a liberdade para os locais onde ela 

serviria aos interesses norte-americanos (LAKE, 1993, apud OLSON, 2004, p. 318). A 

própria estratégia de defesa do país afirmava que o engajamento estadunidense deveria 

sempre se adequar aos interesses e prioridades do país (WHITE HOUSE, 1994). 

Como já argumentado, para Bouchet (2012), a Rússia era o ponto chave da política de 

alargamento democrático. Contudo, as ações do governo Clinton não aceleraram o processo 

de democratização russo, que mesmo na década de 1990 começou a sofrer um processo de 

reversão. Para o autor, as ações do presidente não mantiveram a preocupação suficiente com 

as limitações domésticas que impediam a consolidação democrática, como os problemas 

socioeconômicos, sendo que a própria insistência em liberalizar os mercados tanto na Rússia, 

quanto nos outros países, teve consequências prejudiciais às tentativas de transição (p. 166). 

As influências marginais das ações norte-americanas no país russo podem ser observadas na 

divulgação das normas democráticas, na assistência ao processo eleitoral e no fortalecimento 

de algumas instituições. Diferentemente da Rússia, os países da Europa Oriental continuaram 

seu processo de democratização no decorrer da década de 1990, sendo apoiados pelo governo 

Clinton, que utilizou de meios diplomáticos e de programas de assistência para consolidar as 

transições democráticas (p. 167). 

Bouchet (2012) afirma que a promoção da democracia na América Latina foi 

oscilante, e que apenas no Haiti ela foi mais consistente, devido à deposição do presidente 

recém-eleito Jean-Bertrand Aristide, que levou à intervenção no país em 1994, possibilitando 

a primeira transição de poder democrático no país com as eleições em 1995. O Haiti foi o 

maior receptor de recursos do fundo democrático USAID
11

, sendo seguido por El Salvador, 

                                                           
11

 USAID, acrônimo de United States Agency of International Development é um órgão do governo dos Estados 

Unidos que tem como objetivo distribuir ajuda financeira externa de caráter civil, cooperando com os países 

receptores em busca do desenvolvimento econômico e da promoção da democracia e boa governança, 

fornecendo recursos que muitas vezes traduzem-se em assistência humanitária.  A agência foi criada por John F. 



33 
 
 

  

Nicarágua e Guatemala. Ainda na América Latina, os Estados Unidos também se engajaram 

em conjunturas críticas na República Dominicana, no Equador, em El Salvador, na Guatemala 

e no Paraguai (BOUCHET, 2012, p. 169). 

Segundo Bouchet (2012) a promoção democrática não foi prioridade na política 

externa de Clinton na África e na Ásia, sendo claramente seletiva e reativa, guiada por 

interesses econômicos e de segurança. O governo manteve relacionamentos próximos com os 

“regimes autoritários brandos” da Etiópia e de Uganda, por exemplo, que eram necessários 

para manter a estabilidade regional e o acesso aos recursos naturais como petróleo, e também 

manteve contato com regimes autocráticos em Angola, Guiana Equatorial e Nigéria (p. 169). 

Já as relações dos Estados Unidos com a China, segundo Walt (2000), basearam-se em um 

equilíbrio entre a dissuasão e o engajamento, já que quando o governo Clinton percebeu que a 

pressão ao governo chinês para melhorar sua situação referente aos direitos humanos não seria 

efetiva e poderia prejudicar sua relação com o país, o presidente norte-americano preferiu 

manter uma relação amistosa com o governo chinês, evitando resultados contraproducentes 

(p. 69).  

Apesar de todas as críticas a serem consideradas sobre a política externa de Clinton, 

Bouchet (2012) acredita que o presidente deixou um legado positivo para a promoção da 

democracia norte-americana, reforçando sua institucionalização, transformando esforços 

dispersos em uma abordagem mais ampla. O aumento da retórica democrática teve impacto 

na política externa em relação a alguns países, e a democracia foi incorporada nos processo de 

nation-building na Bósnia, no Kosovo e no Haiti. Desta forma, quando saiu da presidência em 

2000, Clinton deixou uma estrutura institucional mais desenvolvida para a promoção da 

democracia no exterior, melhorando a integração entre a diplomacia, a ajuda ao 

desenvolvimento e a promoção da democracia (p. 170).  

O autor, no entanto, não deixa de ressaltar que apesar do grande otimismo em relação 

à democracia e o que ela poderia trazer de positivo para os Estados Unidos, não se formulou 

uma estratégia mais rigorosa de implementação da política de promoção democrática, sendo 

mais baseada na improvisação (BOUCHET, 2012, p. 170). O autor considera que o 

alargamento democrático foi mais um princípio orientador, do que uma consistente estratégia 

de política externa (BOUCHET, 2012, p. 173). Para deixar mais claro sua opinião sobre a 

política externa de Clinton, Bouchet (2012) afirma: 

 

                                                                                                                                                                                     
Kennedy a partir de um decreto de 1961 (UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL 

DEVELOPMENT, 2014). 
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O alargamento democrático tentou articular arraigadas ideias americanas 

sobre ordem política, relações internacionais e interesse nacional em uma 

estratégia coerente e coesa. Com isso, o governo Clinton fez algum 

progresso em elevar a democracia entre as considerações de política externa 

[...]. O alargamento foi uma estratégia global na teoria, mas não na prática 

[...]. A arquitetura do alargamento democrático deu considerações 

insuficientes em relação a quais políticas e instrumentos seriam necessários 

(p. 171 [tradução livre]). 

 

 

Tentando também extrair conclusões sobre a política externa de Clinton, Turetzky e 

Aubrey (1998) afirmam que o presidente ao final de seu primeiro mandato, já apresentava um 

entendimento mais completo do sistema internacional, passando de uma visão unidimensional 

centrada na economia, para outra multidimensional, considerando o mundo mais hostil, dando 

mais ênfase a questões de segurança global, mas reafirmando a importância da economia. As 

crenças do presidente, no entanto, continuaram estáveis em relação à visão otimista das 

mudanças que estavam ocorrendo no mundo, preferindo ainda a ação multilateral em questões 

de segurança e economia (p. 649-650). 

Foi possível observar que o governo de Clinton gerou grande debate acadêmico e que 

diversas interpretações foram desenvolvidas. Ao destacar o papel desempenhado pela 

democracia para o governo Clinton, é possível observar que a maior parte dos autores 

converge no ponto de que ela foi de grande importância para a formulação da política externa 

(VARISCO, 2000; BILLAU, 2002, BOUCHET, 2012, VON HIPPEL, 2000, BRINKLEY, 

1997, WALT, 2000), divergindo apenas se ela de fato foi implementada com sucesso ou não. 

Até porque, foi possível perceber, que nos termos de Goldstein e Keohane (1993), os valores 

democráticos foram institucionalizados tanto por meio da política de alargamento 

democrático, quanto na própria formulação da estratégia de segurança a partir do National 

Security Strategy de 1994. Além disso, uma sub-secretaria de Estado para assuntos 

democráticos, o National Security Council (NSC) foi criada, e o fundo democrático da 

USAID foi fomentado (BOUCHET, 1993, p. 165), incentivando ações pró-democráticas nas 

tomadas de decisão do governo. Nesse sentido, buscar-se-á a partir da análise do histórico e 

contexto haitiano que levou à crise, no capítulo seguinte, e dos pronunciamentos do 

presidente, observar qual papel a democracia desempenhou no processo decisório que levou à 

intervenção no Haiti em 1994. 
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CAPÍTULO 03 - Haiti: Infortúnios de uma Pequena Nação 

3.1 Da colonização à busca por democracia 

 

O Haiti é um país que tem sua história marcada pela corrupção e pela pobreza, em que 

a maioria da população é analfabeta e que sofreu sucessivamente com governos ditatoriais. 

Grande parte desses regimes autoritários, aliás, foi apoiada pelos Estados Unidos, que no 

contexto da Guerra Fria, davam suporte a ditaduras no intuito de conter a expansão do 

comunismo. Entretanto, em 1986 um violento levante popular tirou a repressiva ditadura 

Duvalier do poder, e apoiados pelos Estados Unidos, no governo de Bush, as autoridades 

haitianas iniciaram a construção do processo democrático. Em 1990 os Estados Unidos 

trabalharam em conjunto com a OEA monitorando os procedimentos eleitorais
12

 que 

culminaram com a eleição do presidente Aristide, com 67% dos votos. Aristide assumiu a 

presidência de um país que apresentava índices baixíssimos de desenvolvimento social, com 

50% da população desempregada, taxa de mortalidade infantil de 13%, e 65% da população 

analfabeta.  Seu primeiro objetivo era reestruturar a sociedade e poder garantir um prato de 

comida na mesa de cada cidadão. No entanto, depois de nove meses de governo, uma junta 

militar liderada pelo general Raoul Cedras e apoiada pela elite econômica do Haiti, tirou o 

presidente Aristide do poder (VARISCO, 2001, p.156). 

Em 1990, o Haiti era o país mais pobre das Américas, e sua economia até 1970 era 

baseada essencialmente na agricultura, pois somente nas últimas décadas do século XX o país 

havia conseguido expandir a exportação de bens manufaturados. O subdesenvolvimento do 

Haiti é consequência da falta de modernização do setor agrícola e da dominância de 

investidores externos na indústria de bens manufaturados, que acabou fazendo com que pouca 

parte do lucro ficasse no país. Aliado aos problemas econômicos, a elite política haitiana é 

altamente fragmentada e vê o Estado como um meio de servir aos seus interesses, dificultando 

que o país alcance de fato um desenvolvimento que possa levar à modificação de sua estrutura 

altamente desigual (SWINDELLS, 1996-1997, p.1909-1910).  

A crise de 1991-1994 foi apenas mais um capítulo turbulento na história do Haiti que 

acabou despertando o interesse dos Estados Unidos. Segundo Billau (2002), há seis 

importantes temas que compuseram a história do Haiti desde sua colonização até os dias de 

hoje. São eles: a colonização; a tensão entre a elite e as massas; a ocupação dos Estados 

                                                           
12

 Apesar de os autores geralmente se referirem à eleição de Aristide como a primeira eleição livre no Haiti, há 

os que defendem que a primeira eleição teria ocorrido em 1957, culminando na condução do General Duvalier 

ao poder. No entanto, há suspeitas de que esta eleição tenha sido fraudada. 
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Unidos que impulsionou a entrada de militares na arena política; a tradição de lideranças 

autoritárias que não respeitam os direitos humanos; as mudanças demográficas devidas a 

movimentos de refugiados; e as respostas dadas pelos Estados Unidos em relação aos 

refugiados no contexto dos interesses de segurança na região (p. 126). 

Durante seu período colonial, no qual o Haiti foi uma colônia francesa, o país 

desenvolveu uma economia baseada no plantation sustentada por escravos e destinada a 

exportar produtos de luxo como açúcar, café, rum e tabaco para a Europa (BILLAU, 2002, p. 

128). Os plantations de açúcar acabaram criando uma elite econômica, devido à concentração 

das terras nas mãos dos grandes fazendeiros, e criando uma estrutura de classes baseada na 

cor e na raça (SWINDELLS, 1996-1997, p. 1907). Em 1791 as tensões sociais emergiram de 

uma revolução de escravos que durou até 1804 culminando na independência do país e na 

destruição de grande parte da economia de plantation existente (BILLAU, 2002, p. 128). 

 Os legados do colonialismo foram o subdesenvolvimento, já que a França havia 

proibido a instalação de indústrias e exportava toda a matéria prima do país, e o acirramento 

das divisões raciais entre brancos, negros e mulatos. (TALENTINO, 2006, p.131). O único 

momento em que houve a união entre os dois grupos opostos de mulatos e negros
13

 foi na 

guerra de independência entre 1791-1804, que transformou a então chamada Saint Dominique 

em Haiti (BILLAU, 2002, p. 128). Entretanto, após a conquista contra os colonizadores 

europeus, os dois grupos começaram a hostilizar-se pelas ambições de cada um em ascender 

ao poder no controle político do novo Estado independente (CÂMARA, 1998, p. 50). 

Sendo assim, sem líderes que pudessem conduzir o processo de construção do Estado 

e a política nacional de forma a inspirar a confiança na população, o país emergiu num 

cenário de constate violência e anarquia política que só viria a ser resolvido com a intervenção 

militar dos Estados Unidos em 1915, já que os norte-americanos, à época priorizavam sua 

segurança nacional buscando expandir áreas de influencia no Caribe, devido ao clima de 

instabilidade gerado pela 1ª Guerra Mundial. Desta forma, Washington acabou controlando as 

finanças e a política do Haiti durante 19 anos (CÂMARA, 1998, p. 51). Isto demonstra que 

mesmo antes da Guerra Fria os Estados Unidos viam o Caribe como parte vital da sua esfera 

de influência (seu quintal). Na verdade, já em 1832 a Doutrina Monroe considerava a 

América Latina como sua área de influência que deveria ficar imune de intervenções 

europeias (BILLAU, 2002, p. 128). 

                                                           
13

Os mulatos são a elite econômica haitiana, que se identifica com a cultura francesa e baseiam sua riqueza no 

plantation e na exportação, e os negros são a camada mais pobre do país, composta em sua grande maioria pelos 

descendentes de escravos, que não conseguiram superar a pobreza e o subdesenvolvimento (SWINDELLS, 

1996-1997, p. 1908). 
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A ocupação dos Estados Unidos marcou uma mudança na cultura e na política do 

Haiti, especialmente com a criação do exército haitiano. Ao deixar o país, o poder acabou 

sendo entregue aos militares, pois eram a única instituição que se sustentava sem a dominação 

norte-americana. Permaneceram no Haiti até 1957, sempre protegendo os interesses da elite 

econômica (TALENTINO, 2006, p.132). A elite militar acabou ocupando o cenário do poder 

político, institucionalizando a corrupção no país. Em efeito, em 1945 uma liderança negra, 

Dumarsais Estimé, havia conseguido ascender ao poder. Foi derrubado, porém, pelas forças 

armadas em 1950, apoiadas pelos Estados Unidos, preocupados com a contenção do 

comunismo na região. Neste clima de divisão social e instabilidade, o General Duvalier 

conduziu a Revolução Duvalier em 1957 e governou o Haiti com mão de ferro até 1971 

quando passou o poder a seu filho (BILLAU, 2002, p. 129). 

 Em sua campanha, Duvalier destacava a importância da valorização da negritude, e da 

cultura negra, ganhando grande apoio popular, sendo eleito, na primeira eleição por sufrágio 

universal no Haiti, com 70% dos votos (CÂMARA, 1998, p. 52). Contudo, com menos de um 

ano no poder, Duvalier deixou de lado a retórica de campanha e começou a cometer várias 

violações à Constituição haitiana, perseguiu e assassinou seus inimigos políticos, além de 

destruir sindicatos por meio da ação dos tontons macoutes, a milícia voluntária da segurança 

nacional que o ditador utilizava para repreender a população. No entanto, graças a sua postura 

anticomunista, seu regime acabou sendo tolerado pelos Estados Unidos, no contexto da 

Guerra Fria. Além disso, Duvalier reduziu à impotência o exército e dissolveu a Assembleia 

Constituinte em 1961.  

Não satisfeito, ele aboliu a constituição em 1964, implementando uma Carta que 

buscava servir somente aos seus interesses (CÂMARA, 1998, 53). Em 1971 tornou-se 

presidente vitalício por lei, mantendo a longa tradição de repressão autoritária que apesar de 

ter eliminado muitas das elites ricas do país, não conseguiu melhorar as condições de vida da 

população em geral (BILLAU, 2002, p. 129). A nova Carta diminuiu de 40 para 18 anos a 

idade mínima para a eleição, permitindo que seu filho Jean-Claude pudesse ser eleito para 

sucedê-lo, o que acabou acontecendo em 1971, quando ele forjou um referendo que deu o 

poder a seu filho (CÂMARA, 1998, p. 53). 

Somente com a eleição de Jimmy Carter na década de 1970 os Estados Unidos 

começaram a pressionar o governo haitiano contra as violações dos direitos humanos. 

Entretanto, com a eleição de Regan e o fortalecimento da dicotomia entre comunismo e 

capitalismo, o autoritarismo voltou a reinar explicitamente no Haiti, com o direito de 

presidência vitalícia e a concentração de poder político nas mãos do Executivo, respaldados 
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pela Constituição. Em 1980, entretanto, com a onda democrática na América Latina, o regime 

haitiano voltou a ser pressionado a cumprir as medidas democratizantes prometidas durante o 

governo de Carter. Sofrendo com a insatisfação das linhas mais conservadoras do governo e 

com os levantes populares, Jean-Claude Duvalier saiu do poder por um golpe militar e fugiu 

do país em 1986 deixando ao país a esperança de finalmente poder consolidar um processo de 

democrático (CÂMARA, 1998, p. 54). 

Nos quatro anos entre a saída de Jean-Claude Duvalier e a eleição de Aristide, o Haiti 

teve cinco governos, dentre os quais três foram militares (CÂMARA, 1998, p. 55). Foi 

somente no governo de Trouillot, Juíza da Suprema Corte de Justiça, que as lideranças 

políticas apoiaram o processo de democratização, marcando as eleições para dezembro de 

1990 e solicitando apoio internacional para a realização dos procedimentos eleitorais 

(CÂMARA, 1998, p. 56-57). 

Jean-Bertrand Aristide surgiu como um grande símbolo da resistência ao governo 

corrupto e opressivo de Duvalier. Sua origem humilde, diferente das outras figuras políticas, 

teve um grande papel na sua identificação com a maioria pobre do país, até porque só se 

comunicava com a população por meio do criolo (dialeto franco-africano), ganhando sua 

autoridade por meio do carisma, principalmente devido a sua atuação como padre salesiano 

(GIRARD, 2004, p. 14). As propostas eleitorais de Aristide tinham como essência a 

democracia e o nacionalismo, se mostrando totalmente contrário a reformas liberalizantes no 

país (JEFFERIES, 2001, p. 74-75). Criticando a burocracia corrupta, Aristide combinava as 

características de um intelectual haitiano com as de um líder populista, com discursos 

antiamericanistas, mesclados com sua firme defesa da teologia da libertação e com as críticas 

à elite haitiana, sendo desta forma odiado pelas lideranças conservadoras do Haiti (GIRARD, 

2004, p. 15). 

Aristide lançou sua candidatura na última hora com apoio da Frente Nacional para a 

Mudança e a Democracia, FNCD, que era uma coalizão de partidos “antiduvalieristas”. 

Aristide portava um estilo messiânico, clamando por justiça social, e desta forma conseguiu 

67% dos votos nas eleições de 1990, na qual 1,6 milhões de haitianos foram às urnas  

(CÂMARA, 1998, p. 60). O candidato favorito da Embaixada dos EUA era Marc Bazin, uma 

autoridade do Fundo Monetário Internacional (FMI), representando o partido centrista 

Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP). Ficou claro, entretanto, que a 

dinâmica da eleição mudou com a chegada do padre popular na corrida eleitoral (GIRARD, 

2004, p. 16). 
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Os objetivos de Aristide eram o aumento salarial, a geração de empregos, a melhoria 

da educação e do sistema de saúde e a implantação de um plano de emergência que 

beneficiasse tão logo quanto possível as camadas mais pobres da população, por meio do 

desenvolvimento em áreas como a energia, transportes e agricultura. No entanto, ele não 

dispunha de recursos suficientes para implementar estas reformas, já que o país sobrevivia, 

em sua maior parte, movido pela ajuda financeira internacional (CÂMARA, 1998, p. 62). 

Apesar de não conseguir dar seguimento a grande parte das reformas pretendidas, não se pode 

negar que o respeito aos direitos humanos em seu governo aumentou substancialmente, 

diminuindo o fluxo emigratório do país. Além disso, ele teve seus méritos em reduzir a 

corrupção, introduzindo normas democráticas no Haiti (JEFFERIES, 2001, 75-76). 

Quando chegou ao poder, as duas forças de oposição a Aristide eram a elite 

econômica, que temia um levante das massas contra o sistema feudal que dominava no país, e 

a elite militar, já que Aristide era a favor da liderança civil sobre as forças armadas. Logo que 

entrou no governo, ele buscou aumentar o salário mínimo, diminuir o analfabetismo, cortar 

gastos governamentais, e acabar com o tráfico de drogas, especificamente a cocaína, liderado 

pelos militares. A incapacidade de Aristide em conseguir ganhar apoio além da sua base 

política foi um fator precipitante de sua queda em outubro de 1991, porque ao invés de tentar 

ganhar o suporte político de seus opositores, sua política só acirrava mais o antagonismo entre 

eles (JEFFERIES, 2001, 75-76). O exército, que ainda se recuperava da demissão de todos os 

seus oficiais superiores por Aristide, encontrou outras razões para odiar o presidente quando 

ele criou uma força especial de segurança, aumentando o espectro de atuação do novo 

exército Macoute semelhante ao que tinha marginalizado o Exército haitiano sob Duvalier. 

Aristide também perdeu o seu apoio no parlamento ao recursar-se a aceitar qualquer membro 

da FNCD, a coligação eleitoral que deu suporte a sua campanha presidencial, em seu governo, 

embora este partido agora controlasse ambas as câmaras (GIRARD, 2004, p 17). 

Além de toda a tensão gerada no país pela eleição de Aristide, duas motivações que 

podem ter levado ao golpe militar foram a declaração internacional em que ele afirmou que 

combateria o tráfico de drogas no país, afetando as camadas de militares que estavam 

envolvidos no comércio destas substancias ilícitas, e outro discurso proferido no dia 26 de 

setembro de 1991 no qual ele incitava, implicitamente, a população a usar o suplício do 

colar
14

 para combater as forças de opressão (CÂMARA, 1998, p. 64-65). 

                                                           
14

 Suplício do Colar se refere à prática de imobilização da vitima para incendiá-la através de  um pneu banhado 

de gasolina que era posto ao redor de seu corpo, em inglês neckling (CÂMARA, 1998, p. 65). 
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O que exatamente aconteceu, de 27 a 29 de setembro de 1991, os dias do golpe, 

permanece controverso até os dias de hoje. De acordo com Cédras, o exército estava cada vez 

mais preocupado com os discursos de Aristide e os incidentes do suplício do colar. Quando o 

quartel se revoltou sob a liderança do chefe de polícia Michel François, Cédras concordou em 

liderar o golpe. Em seu discurso à nação, em 1 de outubro, ele afirmou que o golpe militar 

tinha acabado de evitar uma nova ditadura ao estilo de Duvalier (GIRARD, 2004, p.18). O 

golpe foi seguido por uma onda de assassinatos, prisões arbitrárias, opressão e tortura. Os 

grupos de defesa dos direitos humanos no Haiti estimam que cerca de mil pessoas tenham 

morrido só nas duas primeiras semanas depois do golpe. A mídia e os próprios indivíduos 

perderam sua liberdade de expressão, pois qualquer tipo de apoio a Aristide já era razão para 

prisões, maus tratos e até morte (MARTIN, 1999, p. 713). 

É possível perceber que além da ausência de compromisso das lideranças políticas 

com o processo de democratização das instituições do país, as dificuldades enfrentadas pela 

consolidação democrática no país podem ter raízes na própria constituição da sociedade 

haitiana, dividida em dois polos opostos: a elite econômica, composta pelos mulatos, oficiais 

militares e comerciantes; e os pobres que constituem a maior parte da população e são 

representado pela maioria negra. (CÂMARA, 1998, p.50). 

 

3.2 Erupção da crise e intervenção norte-americana 

 

Depois de ser deposto, Aristide se exilou em Caracas, e logo que possível apresentou 

na OEA os relatos de sua retirada do poder, solicitando à Organização que enviasse duas 

missões ao Haiti, uma com autoridades americanas que demonstrassem a desaprovação ao 

golpe, e outra missão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para defender os 

direitos do povo (CÂMARA, 1998, p. 75).  

Com o golpe havia vindo uma onda de violação dos direitos humanos, incluindo 

execuções extrajudiciais, desaparecimentos, torturas, estupros, restrições à liberdade de 

expressão e de associação. Além disso, as forças armadas haitianas conduziram uma 

campanha de terror, colocando em perigo a vida de vários apoiadores do presidente Aristide, 

destruindo estações de rádio, matando repórteres e conduzindo varreduras nas favelas de 

Porto Príncipe (O‟NEILL, 1995, p. 101). Padres, freiras, advogados, monitores de direitos 

humanos e movimentos populares que apoiavam o presidente Aristide também sofreram com 

ameaças e assédio. O sistema judiciário corrupto e ineficiente do país dificultava as 
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investigações e as denúncias, deixando a população de mãos atadas diante as atrocidades 

sofridas, levando a um grande número de refugiados (BAR-YAACOV, 1995, p. 56). 

 O resultado do apelo do presidente deposto foi a Resolução 1/91 que solicitava a volta 

de Aristide ao poder; o envio de uma missão composta pelo Secretário Geral da OEA 

juntamente com ministros das relações exteriores americanos; a ruptura de vínculos políticos, 

econômicos e comerciais dos Estados da OEA com o Haiti; a suspensão de programas de 

ajuda e cooperação técnica e de programas de assistência dos países americanos ao Haiti; bem 

como a suspensão do envio de armamento e munições ao país caribenho (CÂMARA, 1998, p. 

75). Na Resolução 2/91 a OEA recomendou a seus membros que adotassem um embargo 

comercial contra o Haiti, isentando somente os produtos de caráter humanitário, além de 

solicitar o congelamento dos ativos haitianos e criar uma missão interamericana de caráter 

civil ao país, a OEA-DEMOC (CÂMARA, 1998, p.81). 

O primeiro acordo alcançado pela OEA para a resolução da crise no Haiti foi o 

Protocolo de Washington, assinado em 23 de fevereiro de 1992, que tinha como objetivo a 

volta do Presidente Aristide ao poder. O tratado, entretanto, foi visto como ilegal pelo 

presidente provisório do Haiti e acabou sendo rejeitado pela Suprema Corte de Justiça 

haitiana. (CÂMARA, 1998, p.94). Na Resolução 3/92 a OEA tentou reforçar os mecanismos 

de controle ao embargo comercial, que acabaram provocando a elevação dos preços nos 

produtos de primeira necessidade em torno de 50% a 60%, e da tarifa dos transportes públicos 

em 100% (CÂMARA, 1998, p.101). Segundo relatório da missão da OEA no Haiti, o 

embargo econômico acabava beneficiando as elites e os militares que contrabandeavam os 

produtos a preços exorbitantes (CÂMARA, 1998, p. 114). 

Nos Estados Unidos, as reações ao golpe também foram de reprovação. Embora o 

governo de Bush nunca tenha aprovado a política revolucionária de Aristide, ele não apoiou o 

golpe militar, pois via a eleição no Haiti como um importante teste para a manutenção da 

democracia na região.  Tanto o governo de Bush quanto o de Clinton viam a eleição no Haiti 

como o auge da onda de democracia que havia varrido a América Latina na década de 1980. 

O golpe no Haiti foi uma afronta para as tentativas de construção de um mundo mais pacífico 

e democrático (VARISCO, 2001, p. 156-157). 

Bush pediu a restauração da democracia, ou seja, não reconheceu o novo regime, mas 

não mencionou a volta de Aristide ao poder. Ele trabalhou em conjunto com a Organização 

dos Estados Americanos na tentativa de impor um embargo econômico sobre todos os bens, 

exceto alimentos e remédios, com a intenção de pressionar os líderes do golpe a deixarem o 

poder (VARISCO, 2002, p. 157). Imediatamente depois do golpe, devido à ausência de 
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governo democrático no Haiti, a Guarda Costeira norte-americana não mais deportava os 

refugiados haitianos para seu país de origem, e sim, aceitava-os na Base de Guantánamo, 

enquanto faziam os pedidos de asilo, chegando a abrigar doze mil haitianos (MILLS, 1996, p. 

15). 

A posição forte do governo Bush, entretanto, foi gradativamente se diluindo com o 

decorrer do tempo, e o presidente decidiu tirar as exportações de manufaturas do embargo, 

que consistia na maior parte do comércio dos EUA com o Haiti, e ordenou o retorno direto 

dos refugiados para o Haiti, por causa do crescente fluxo de haitianos para a baía de 

Guantánamo e para os EUA (VARISCO, 2001, p. 157). Bush apoiou-se em uma Ordem 

Executiva de 1981, emitida no Governo Regan, em acordo com o Jean-Claude Duvalier, que 

sancionava a interceptação dos refugiados haitianos em alto mar pela Guarda Costeira dos 

Estados Unidos, para dar base a sua decisão de retorno dos refugiados (CÂMARA, 1998, 

p.137). Mais de 40 mil haitianos foram interditados até o final do ano de 1992 (MILLS, 1996, 

p. 15). 

No início de 1992 os Estados Unidos decidem criar um critério seletivo para o 

embargo, afirmando que buscariam poupar o comércio de alguns itens das sanções 

econômicas com o intuito de evitar que os mais pobres fossem afetados pela medida 

(CÂMARA, 1998, p. 101-102). Além do mais, outros países também deixaram de cumprir o 

embargo estabelecido pela OEA, como Colômbia, Brasil, Venezuela, Argentina e vários 

países europeus. Neste contexto a ONU começou a ganhar espaço na resolução da crise 

haitiana (CÂMARA, 1998, p. 103). 

A primeira vez que a crise foi discutida na ONU foi em 04 de outubro de 1991, em 

uma reunião do CSNU, solicitada pelo Representante Permanente do Haiti, para que o foro 

avaliasse e discutisse a situação de crise no país e suas consequências para a estabilidade da 

região. Nesse primeiro momento, porém, ainda não havia consenso entre os membros sobre a 

incorporação do tema na agenda do Conselho.  Desta forma o assunto foi para a Assembleia 

Geral da ONU, que aprovou a resolução “A Situação da Democracia e dos Direitos Humanos 

no Haiti” (CÂMARA, 1998, p.107-108). 

O aumento no fluxo de refugiados também foi tema das discussões da Assembleia 

Geral, já que ameaçava a estabilidade da região, criando um problema internacional. A 

Resolução 14/138 da Assembleia Geral da ONU solicitava assistência e chamava a atenção 

internacional para o fato do fluxo de refugiados haitianos. A Resolução 14/20 da ONU 

reiterou essa questão e estendeu a preocupação para os refugiados e para a violação dos 
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direitos humanos no Haiti, solicitando à comunidade internacional o aumento da assistência 

humanitária (BILLAU, 2002, p.141). 

Já no começo de 1992, devido à incapacidade da OEA em resolver o conflito no Haiti, 

o desejo de que a questão passasse para a ONU tornou-se mais latente. Países como os 

Estados Unidos, preocupados com o fluxo de refugiados em seu país que atingia o estado da 

Flórida; e países caribenhos, que além de terem uma política de alinhamento com os EUA, 

também sofriam com o fluxo de refugiados demandavam a introdução do tema na agenda de 

discussão da ONU (CÂMARA, 1998, p. 110). Até o presidente Aristide solicitava esta 

mudança, e por isso enviou uma carta ao Secretário Geral da ONU solicitando que as medidas 

adotadas pela OEA fossem cumpridas por meio de mecanismos das ONU (CÂMARA, 1998, 

p. 112). 

Desde sua chegada ao Haiti, a OEA-DEMOC não conseguia cumprir seu mantado 

corretamente devido aos obstáculos levantados pelo governo de facto no poder, que tinha o 

objetivo explicito de atrapalhar a missão (CÂMARA, 1998, p. 117). Desta forma, em 10 de 

novembro de 1992, foi aprovada a resolução 594 na OEA que solicitava a cooperação da 

ONU no restabelecimento da democracia no Haiti (CÂMARA, 1998, p.119), seguida pela 

Resolução 4/92 que requereria esforços coordenados entre as duas organizações para o 

atendimento do problema dos refugiados, na prestação de assistência humanitária e na 

aplicação das sanções comerciais (CÂMARA, 1998, p.122). Desta forma, o protagonismo da 

OEA na resolução da crise haitiana foi chegando ao fim (CÂMARA, 1998, p.127). 

Com a entrada em cena da ONU, buscou-se um novo acordo com a junta militar. Em 

entendimento com Aristide e com o primeiro ministro de fato do Haiti, Bazin, a ONU e a 

OEA conseguiram estabelecer a Missão Civil Internacional no Haiti, MICIVIH, em janeiro de 

1993 (O‟NEILL, 1995, p. 105). A missão tinha o dever de zelar pelo respeito aos direitos 

humanos, garantindo que seus integrantes atuariam com liberdade para transitar pelo território 

haitiano para receber denúncias (CÂMARA, 1998, p. 130).  

Durante sua campanha presidencial em 1992, Bill Clinton via as políticas em relação 

ao Haiti como uma oportunidade de se mostrar diferente de Bush, prometendo que iria 

reforçar o embargo econômico como forma de pressionar a junta militar haitiana a sair do 

poder, abrindo o caminho para a volta de Aristide, e que iria reverter a política de retorno dos 

refugiados haitianos ao seu país. Entretanto ao ser informado que aproximadamente 200 mil 

haitianos planejavam fugir para os Estado Unidos, quando foi eleito e tomou posse do 

governo, Clinton decidiu continuar com a politica de repatriamento dos haitianos promovida 

por Bush (ROBYN, 2001, p.9). Os pedidos de asilo deveriam ser feitos apenas em solo 
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haitiano o que levou a uma baixa no fluxo de refugiados, ocorrendo apenas 2.329 detenções e 

deportações em 1993 (MILLS, 1996, p. 15). 

Além disso, quando tomou posse, ele mandou um enviado especial ao Haiti, Lawrence 

Pezzullo, com uma mensagem de repreensão aos então líderes do Haiti, e trabalhou junto às 

Nações Unidas para aumentar as sanções econômicas contra o país (ROBYN, 2001, p.9). 

Impôs-se o embargo de armas e petróleo mundial, além do congelamento de ativos 

financeiros dos haitianos no exterior, por meio da Resolução 841 do Conselho de Segurança, 

que entraria em efeito a partir de 23 de junho de 1993 (SWINDELLS, 1996-1997, p. 1919). A 

combinação dessas ações parecia que iria levar a bons resultados, já que, pressionados pela 

elite econômica do país, Cédras aceitou participar de conversas patrocinadas pela ONU e pela 

OEA, levando à assinatura do Acordo da Ilha dos Governadores (ROBYN, 2001, p. 9-10). 

O acordo da Ilha dos Governadores, entre Aristide e Cédras, foi estabelecido sob os 

auspícios da ONU entre 27 de junho e 3 de julho de 1993, e tinha quatro objetivos principais: 

a implementação de uma trégua política que garantisse a transição pacífica do poder; a 

normalização do Parlamento do Haiti; o estabelecimento de procedimentos parlamentares que 

visaria a aprovação do nome do primeiro-ministro designado por Aristide; e por fim a 

aprovação de leis para o processo de transição do poder (CÂMARA, 1998, p.149). Além 

disso, o acordo buscava a criação de uma força policial independente do exército e a 

concessão de anistia política aos membros da junta militar, conforme a Constituição do Haiti 

previa (CÂMARA, 1998, p. 150-151).  Cédras deveria deixar o poder para a volta de Aristide 

em 30 de outubro, e Aristide deveria dar anistia política à junta militar. No dia 27 de agosto o 

CSNU suspendeu o embargo, por meio da Resolução 861, e em 30 de agosto, Robert Maval, 

foi nomeado como primeiro ministro (VARISCO, 2001, p.160).  

No entanto, conforme as medidas do acordo iam sendo implementadas, a violência foi 

tomando conta do país haitiano pelas mãos da FRAPH (Frente para o Desenvolvimento e 

Progresso do Haiti) que tinha uma campanha de forte oposição ao acordo da Ilha dos 

Governadores, intimidando e aterrorizando os políticos que o faziam vigorar. Segundo os 

monitores da MICIVIH, a FRAPH foi responsável por sessenta assassinatos só em setembro 

de 1993. Neste contexto o CSNU aprovou a resolução 867 criando uma missão militar 

internacional, a UNMIH (Missão das Nações Unidas para o Haiti) que colaboraria no 

treinamento da força política e do Exército, já previsto no Acordo da Ilha dos Governadores, 

criando um clima mais favorável à volta do presidente Aristide ao país. (CÂMARA, 1998, 

p.152). 
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É importante notar que a questão dos direitos humanos não foi tratada no acordo da 

Ilha dos Governadores, motivo de grande preocupação para Aristide, que temia pelos seus 

apoiadores, que continuariam vulneráveis às ações repressoras da junta até a sua volta 

(MARTIN, 1999, p. 720). Esta falta de coordenação entre as negociações políticas e a busca 

por solucionar a questão dos direitos humanos acabou minando a efetividade da tentativa de 

se resolver a crise haitiana e deixou em aberto a possibilidade de a junta continuar a violar os 

direitos humanos e a aterrorizar seus oponentes políticos (BAR-YAACOV, 1995, p. 59). 

Seguida da assinatura do acordo, a situação dos direitos humanos no Haiti só piorou, e a junta 

militar dificultou ainda mais o trabalho da MICIVIH que continuava no país, se recusando 

diversas vezes a cooperar. Um dos momentos mais tensos foi o assassinato de Antonie 

Izméry, um dos financiadores da campanha de Aristide (O‟NEILL, 1995, p. 119). 

Com o acordo ainda em mente, entretanto, o CSNU passou a Resolução 867 em 23 de 

setembro de 1993 que aprovou o despacho do primeiro contingente que comporia a UNMIH 

(Missão das Nações Unidas no Haiti) com o mandato de seis meses (NAÇÕES UNIDAS, 

1993, p. 2). Composta por norte-americanos e canadenses, a missão tinha o objetivo de treinar 

o exército e ajudar com questões de infraestrutura. Entretanto, como já mencionado, a retirada 

das sanções ao Haiti encorajou o general Cédras a quebrar o acordo (BILLAU, 2002, p.142). 

Em 9 de outubro chegava ao Haiti o navio Harlan Country, que transportava os 200 soldados 

norte-americanos e canadenses integrantes da UNMIH que, no entanto, foi recebido por um 

grupo de militantes hostis e não conseguiu atracar no porto haitiano, sendo obrigado a voltar a 

pedido do presidente Clinton. Vale destacar que na mesma semana havia ocorrido o incidente 

em Mogadíscio, na Somália e, por isso, Clinton queria evitar mais casualidades (CÂMARA, 

1998, p.153; VARISCO, 2000, p.164). 

Além de tudo, com a alegação de que a Aristide junto com a comunidade internacional 

não havia convocado a Assembleia Nacional para votar a lei da anistia, e nem executado o 

plano multilateral de assistência econômica, o Comandante-em-Chefe das Forças Armadas 

começou a demonstrar que na deixaria o poder no dia 15 de outubro como estipulado pelo 

acordo, o que acabou se concretizando (CÂMARA, 1998, p.152). Desta forma, o CSNU então 

aprovou a Resolução 873 que repunha as sanções econômicas ao Haiti estabelecidas pela 

Resolução 841, e a Resolução 875 que dava caráter mandatório ao embargo ao comércio de 

armas e petróleo, autorizando novamente o bloqueio naval, que interditava a passagem de 

comércio marítimo (CÂMARA, 1998, p.155). Também foram congelados os vistos dos 

haitianos e seus ativos financeiros, e bloqueadas as transações financeiras (VARISCO, 2001, 

p. 175).   
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Como forma de responder à falta de comprometimento da junta militar, no início de 

maio de 1994 o presidente Clinton anunciou sua nova política para o Haiti, acabando com a 

estratégia de Pezzulo de pressionar Aristide para formar um governo de coalizão com alguns 

militares, substituindo-o por William Gray III, que se mostrou mais pulso firme em relação à 

junta militar. Além disso, Clinton reforçou as sanções e acabou com a repatriação dos 

refugiados haitianos, anunciando que os pedidos de asilo poderiam ser feitos nos próprios 

navios e na base em Guantánamo, Cuba. Em 6 de maio, o Conselho de Segurança da ONU 

decretou, por meio da Resolução 917, um embargo comercial abrangente; a proibição de 

quase todo serviço aéreo para o Haiti; o congelamento de transações financeiras de todos os 

diretores, membros do regime, e apoiadores. Ao mesmo tempo, aumentou a assistência 

humanitária no Haiti, alimentando quase um milhão de pessoas por dia e prestando serviço de 

saúde de emergência (VARISCO, 2001, p. 174-175). 

No dia 30 de junho de 1994, a ONU estendeu o mantado da UNMIH até 31 de julho 

de 1994 e convidou os Estados Membros para comprometer suas tropas com a missão, por 

meio da Resolução 933 (NAÇÕES UNIDAS, 1994, p. 2). Clinton declarou, em 6 de julho de 

1994, que os EUA somente aprovariam a entrada dos refugiados se eles se aplicassem nos 

escritórios do Haiti, de outra forma, os boat people seriam retornados para o Haiti ou para 

outros safe havens. Em 25 de junho de 1994, o governo de Clinton cortou os voos comerciais 

para o Haiti e reforçou as sanções (BILLAU, 2002, p.146). Em julho de 1994 o Ministério das 

Relações Exteriores haitiano expulsou a MICIVIH do território do país, alegando que a 

missão era ilegal e representava uma ameaça à segurança nacional do país. A expulsão parece 

ter sido decisiva para que os Estados Unidos chegassem à conclusão de que era hora de 

implementar uma ação militar (CÂMARA, 1998, p. 158). 

Esta ação, juntamente com o posicionamento do próprio Aristide a favor de uma 

intervenção, foi de extrema importância para Clinton perseguir na ONU a autorização para a 

intervenção militar, sob os auspícios do Capítulo VII da Carta, delegando a Madeleine 

Albright a função de solicitar ao CSNU que a situação no Haiti fosse avaliada em caráter 

urgente. Sendo assim, em poucos dias o Conselho se reuniu e aprovou a Resolução 940, em 

31 de julho de 1994, autorizando o uso da força militar para restaurar a democracia no Haiti, 

que havia sido elaborada pelos Estados Unidos e apoiada pela Argentina, Canadá e França 

(CÂMARA, 1998, p. 157).  

Era necessária uma ação que pusesse fim a crise haitiana, devido à ineficiência das 

sanções econômicas e às consequências negativas que elas tiveram, contribuindo para 

deteriorar os problemas pré-existentes no Haiti (SWINDELLS, 1997, p. 1931). A assistência 
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humanitária ficou comprometida principalmente por causa do embargo de petróleo já que o 

problema da falta de combustível atrapalhou o transporte de suprimentos para as áreas rurais e 

áreas de difícil acesso (SWINDELLS, 1997, p.1934). A saúde também foi afetada 

negativamente, e embora remédios e alimentos básicos fossem isentos do embargo, a falta de 

combustível em particular contribuiu para o declínio da saúde entre os haitianos, 

principalmente entre mulheres e crianças, já que impediam a distribuição de comida e de 

vacinas, alastrando a subnutrição e epidemias. Além disso, o aumento no preço dos 

fertilizantes e os altos custos de transporte aumentaram o preço da comida, dificultando seu 

consumo (SWINDELLS, 1997, p.1937). Os centros de imunização tiveram que interromper 

seus trabalhos, e uma epidemia de sarampo se alastrou pelo país. A distribuição de água 

potável também foi afetada, o que contribuiu para a piora da situação (SWINDELLS, 1997, 

p.1938).  

Para elite haitiana, as sanções apresentaram apenas um inconveniente; para o mercado 

negro, elas apresentaram uma oportunidade; para a maioria dos haitianos, no entanto, as elas 

só pioraram os níveis de subsistência do país. O desemprego se alastrou e a inflação não 

parava de crescer, (SWINDELLS, 1997, p.1939-1940). A falta de gasolina para os transportes 

públicos impedia que as crianças pudessem ir às escolas, e muitos pequenos empreendedores 

tiveram que fechar suas fábricas (SWINDELLS, 1997, p. 1945). Enquanto isso, os militares 

haitianos se beneficiaram do mercado negro de combustível ao formar parcerias com os 

militares da República Dominicana, contrabandeando combustível e extorquindo os 

consumidores (SWINDELLS, 1997, p.1942).  

Assim, no dia 26 de agosto de 1994, Clinton autorizou a versão final do plano de 

invasão do Haiti autorizando a Operação Uphold Democracy, que estava sendo elaborada há 

meses, tomando a liderança na intervenção, que foi marcada para o dia 18 de setembro do 

mesmo ano (BILLAU, 2002, p.144-145). Como parte do plano, Clinton enviou uma missão 

incorporada pelo ex-presidente Jimmy Carter, o General Colin Powell, ex-chefe de Estado-

Maior das Forças Armadas, e pelo Senador San Nunn, Chefe da Comissão de Serviços 

Militares do Senado para o Haiti para negociar com o regime como uma última tentativa de 

evitar uma entrada forçada dos militares norte-americanos no país (BILLAU, 2002, p.165).   

A delegação chegou no dia 16 de setembro e apesar da falta de progresso nos 

primeiros dias, pediu para continuar as negociações, solicitando que o prazo de invasão 

estipulado pelo Presidente Clinton fosse adiado (ROBYN, 2001, p. 15). No dia 18 de 

setembro, Cédras foi informado de que 61 aviões norte-americanos, integrantes das tropas do 

U.S. Army’s famed 82nd Airborne Division estavam a caminho do Haiti, o que o levou a 
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decidir pelo acordo poucas horas antes da chegada dos militares norte-americanos no país. O 

acordo de Carter com Cédras foi vago, mas proporcionou a entrada pacífica dos Estados 

Unidos no Haiti e forçou Cédras a desistir do poder em outubro de 1994, garantindo a volta de 

Aristide e a anistia política pelo golpe e por eventuais medidas tomadas durante sua 

permanência no governo haitiano. Além disso, as sanções econômicas seriam imediatamente 

retiradas, e os golpistas tinham a permissão para manter todos seus bens. (BILLAU, 2002 

p.165; ROBYN, 2001, p. 15; MARTIN, 1999, p. 725).  

A questão da anistia dada à junta militar foi questão de grande controvérsia e debate. 

Martin (1990) afirmou que a anistia foi necessária para persuadir os militares a cederem o 

poder, evitando que mais violações acontecessem, sendo uma ação mais direcionada por um 

raciocínio pragmático (p. 728). Já Williams e Petrie (1995) afirmam que os negociadores não 

deveriam ter cedido, tendo em vista que apesar de a anistia consistir em uma estratégia para 

evitar perda de vidas tanto de norte-americanos quanto de haitianos que provavelmente seriam 

decorrentes da intervenção militar que estava para acontecer, esta ação trouxe várias 

consequências indesejáveis, representando um dilema ético ao infringir o direito 

internacional, derivado do costume e das decisões do Tribunal de Nuremberg (p. 96). Apesar 

das controvérsias, a anistia foi aprovada pelo Congresso haitiano, e Aristide voltou ao poder 

em 15 de outubro de 1994 (MARTIN, 1999, p. 725). 

A Uphold Democracy foi integrada por aproximadamente 28 mil soldados de quase 30 

países e objetivou assegurar o controle sobre o país garantindo o retorno seguro de Aristide ao 

poder, mantendo a ordem por meio do aparato militar estrangeiro, e reformando as 

instituições como o sistema judiciário e a política nacional haitiana com vistas a recuperar o 

monopólio legítimo da força ao Estado, já que o legado autoritário havia distribuído o poder 

entre milícias armadas, enfraquecendo o exército haitiano. O objetivo manifesto da 

intervenção norte-americana era a retomada da transição democrática que havia sido 

interrompida pelo golpe militar. Por isso, visava o estabelecimento de um clima seguro e 

estável que permitisse o retorno das autoridades legitimas às suas funções, cabendo a ONU 

substituir as forças americanas em março de 1995, com a UNMIH, como forma de manter 

esse clima estável para facilitar a realização de novas eleições, e o estabelecimento de novas 

instituições e uma Constituição. A operação encerrou-se em 31 de março de 1995, sendo 

substituída pela Missão das Nações Unidas no Haiti (UNMHI), que ainda manteve grande 

contingente de tropas dos EUA (PETRUS, 2012, p.66-67). 

Entretanto é necessário destacar que havia poucas instituições e práticas democráticas 

para serem restauradas no Haiti. Petrus (2012) chegou a considerar o país como um Estado 
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Falido, o que dificultou o processo de consolidação democrática, tendo em vista que seu 

judiciário era praticamente inexistente, o parlamento era corrupto e ineficiente, e a burocracia 

era fraca e incompetente (p. 67). Para o autor, a operação pode ter tido sucesso em tirar a junta 

militar do poder e garantir as eleições seguintes, além de ter findado com as violações 

sistemáticas aos direitos humanos. No entanto, não foi da alçada da intervenção e da missão 

da ONU o desenvolvimento de instituições que promovessem uma administração competente, 

e instituições democráticas autossustentáveis (PETRUS, 2012, p. 68). 

 Por causa do incidente na Somália, os objetivos da missão o Haiti foram muito mais 

realistas e limitados, estabelecendo apenas os pontos fundamentais para a reforma no país. Os 

objetivos deveriam ser alcançados em três fases, de acordo com a Resolução 940: durante a 

primeira fase, a MNF deveria instaurar as tropas no Haiti, além de providenciar assistência 

humanitária, provendo comida e remédios, evitando, no entanto, envolver-se com a operação 

de nation building. A responsabilidade foi transferida à UNMIH, e na segunda fase quatro 

objetivos foram adicionados à missão: manter um ambiente seguro com as tropas 

multilaterais, proteger os funcionários internacionais; profissionalizar as forças armadas 

haitianas, criar uma nova polícia e melhorar o funcionamento do sistema judiciário e preparar 

o país para as próximas eleições, dando suporte a sua execução; e promover o 

desenvolvimento econômico; e por fim, o objetivo da terceira fase seria passar a missão para 

as agências de desenvolvimento da ONU e para as ONGs locais (VON HIPPEL, 2006, p.107). 

A força policial foi um componente de extrema importância para a reabilitação do 

país, e por isso duas das principais tarefas da missão foram o treinamento da polícia e a força 

reativa para lidar com as emergências. A eliminação gradual dos antigos membros das forças 

paramiliates foi importante para receber apoio e confiança do público em relação à nova força 

policial no país, e desta forma, essa nova força pudesse substituir os métodos tradicionais de 

auto-policiamento, que geralmente eram recebidos de formas violentas pela população 

(TALENTINO, 2006, p. 108-109). 

 

 

 

 

 



50 
 
 

  

CAPÍTULO 04 - O Papel da Democracia na Intervenção Norte-Americana no 

Haiti 

A luz dos acontecimentos que precederam a intervenção no Haiti em 1994 e do debate 

sobre a política externa de Clinton analisar-se-á qual o papel que a democracia teve no 

processo decisório norte-americano da intervenção. Para tanto foram analisados 226 

pronunciamentos, tanto orais, quanto escritos, de Clinton, enquanto presidente dos Estados 

Unidos, desde sua posse na presidência dos Estados Unidos em janeiro de 1993 até março de 

1995, quando o mandato da Força Multinacional (MNF) liderada pelos Estados Unidos 

termina, e as responsabilidades são passadas à Organização das Nações Unidas, sob a Missão 

das Nações Unidas no Haiti, UNMIH
15

 (VON HIPPEL, 2006, p.105). 

Dentre os 226 pronunciamentos
16

, o tema da democracia, em especial o objetivo de 

restaurar a democracia no Haiti, esteve presente em 44,24% deles, sendo o tema ao qual maior 

relevância foi dada, sendo seguido pela questão dos refugiados (15,04%) e pelo o destaque da 

situação de violência desencadeada contra os civis pela junta militar (13,27%) e o abuso aos 

direitos humanos pelos militares no poder (12,83%). A questão da credibilidade, na qual 

Clinton destaca a importância de fazer os detentores do poder no Haiti cumprirem os acordos 

feitos para com os Estados Unidos (11,5%) também merece destaque
17

.  

É interessante notar como a questão da crise no Haiti foi ganhando ênfase no governo 

Clinton no decorrer do tempo. Durante o ano de 1993, apenas 61 pronunciamentos foram 

feitos em relação ao Haiti, sendo que parte destes não se referia à crise no país caribenho. Em 

compensação, no ano de 1994, foram encontrados 143 pronunciamentos que envolviam o 

Haiti, e em sua maior parte relacionando-se com a questão da crise. Isto ocorreu devido aos 

acontecimentos, já referidos, que permearam a relação entre as duas nações, levando o Haiti à 

centralidade da política externa norte-americana quando foi decidida a intervenção em 

setembro de 1994. 

 

                                                           
15

 A missão permaneceu até 29 de fevereiro de 1996, mas a pedido do novo presidente Préval, foi estendida até 

junho de 1996. As tropas norte-americanas saíram inteiramente do Haiti junto com a UNMIH, devido à 

promessa de Clinton de que a intervenção seria rápida (VON HIPPEL, 2006, p.105). 
16

 Os temas foram contabilizados a partir de sua presença ou ausência no pronunciamento, não inserido nesta 

contagem a quantidade de vezes que ela foi repetida no mesmo discurso. 
17

 Outros temas e interesses também apareceram nos discursos, porém com menos intensidade. Clinton afirma 

que o Haiti é de interesse dos Estados Unidos porque há norte-americanos que vivem e moram no Haiti, sendo 

um dever do país protegê-los (tema foi abordado em oito discursos), além disso, o presidente em dois discursos 

alega que o Haiti é de interesse norte-americano porque drogas estariam chegando ao país por intermédio da 

junta militar, que já tinha um histórico de envolvimento com o tráfico de entorpecentes (tema que foi abordado 

duas vezes). Os outros temas serão abordados mais adiante, quando forem analisadas especificamente as 

motivações para a intervenção militar. 
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Figura 01: Grandes temas relacionados à crise no Haiti 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise dos 226 discursos do presidente Clinton. 

 

Em conferência, dia 05 de fevereiro de 1993, Clinton se manifestou pela primeira vez 

sobre o Haiti, afirmando “Eu estou comprometido em restaurar a democracia no Haiti [...] a 

complexidade da questão não pode nos impedir de cumprir nossa missão fundamental que é 

restaurar o governo democraticamente eleito, que não irá abusar dos direitos humanos dos 

cidadãos comuns haitianos” (CLINTON, 1993 [tradução nossa]). Desta forma, buscou, 

primeiramente, uma solução pacífica à resolução da questão, continuando com os embargos 

econômicos que já vinham sendo promovidos pela OEA e pelo governo Bush. Já nos 

primeiros meses de seu governo, deu, juntamente com a ONU, as bases para o 

estabelecimento do Acordo da Ilha dos Governadores, no qual depositou grande fé e 

esperança.  

Mas com o incidente do Harlan Country em 11 de outubro de 1993, e o assassinato do 

Ministro da Justiça haitiano pela junta em 14 de outubro do mesmo ano, o otimismo de 

Clinton tornou-se desconfiança, e como Aristide não conseguiu voltar ao poder, como 

combinado pelo acordo da Ilha dos Governadores, em 29 de outubro, o presidente começou a 

afirmar que a opção de intervenção militar não deveria ser descartada.  

A crise no Haiti causava incertezas ao governo norte-americano, como admitido pelo 

próprio presidente, na medida em que a junta militar além de não se mostrar inclinada a 

cumprir com o acordo da Ilha dos Governadores, estava aumentando a repressão contra sua 

população e se mostrando cada vez mais hostil à comunidade internacional, principalmente 
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depois da expulsão da MICIVIH em julho de 1994. A restauração da democracia no país por 

meio da intervenção era a única forma de estabilizar a situação, resolvendo-a. 

 Como argumentado por Goldstein e Keohane (1993) em situações de incerteza, as 

expectativas dependem de crenças causais assim como de arranjos institucionais para o 

processo de tomada de decisão. As ideias causais ajudam a determinar qual, entre as 

alternativas disponíveis, poderá ser usada para se alcançar resultados desejados, e, portanto, 

fornecem aos atores estratégias que promovem seus objetivos, solucionando seus problemas. 

Portanto, as ideias servem como mapas de ação em ambientes incertos (p.13-14), na medida 

em que servem ao propósito de guiar o comportamento, estipulando padrões causais e 

provendo constrangimentos morais e éticos que motivam a ação (p.16). Além disso, quando 

as ideias influenciam no desenho organizacional do aparato estatal, sua influência será 

refletida nos incentivos à ação daqueles inseridos na organização, de forma que elas se tornam 

institucionalizadas (p.20). 

Neste sentido, argumenta-se neste trabalho que a restauração da democracia 

estabeleceu um mapa de ação para a atuação norte-americana no Haiti, no sentido de que 

apenas a volta de Aristide ao poder, por meio do reestabelecimento das instituições 

democráticas conseguiria resolver os problemas relacionados à crise haitiana, tendo em vista 

que a própria institucionalização da democracia no governo Clinton gerava incentivos à ações 

pró-democráticas, como a que ocorreu no Haiti. Isto pode ser inferido à luz das discussões 

sobre o papel da democracia na política externa norte-americana, e em especial na política 

externa de Clinton, e também a partir das análises dos discursos, haja vista a sua constância 

nos pronunciamentos do presidente e o próprio destaque a promoção da democracia recebia 

no governo Clinton, tendo em vista também que a própria institucionalização da democracia 

no governo norte-americano serviu de incentivo à ação pró-democrática no Haiti. 

 Retornando aos argumentos de Goldstein e Keohane (1993), sobre o papel das ideias 

na política externa, é possível inferir que os valores democráticos têm um papel fundamental 

na formulação de decisões políticas, e isto pode ser observado no caso da intervenção no 

Haiti. Os autores afirmavam que a tomada de decisão no âmbito político, e em especial, na 

arena da política externa, são baseadas tanto em interesses, quanto em ideias, e avaliando 

apenas os interesses não é possível desvendar corretamente como ocorrem o processo de 

tomada de decisão.  

A democracia foi um fator importante, não somente na decisão de intervir no Haiti, 

mas no próprio desenho de política externa de Clinton, tendo em vista sua institucionalização. 

Percebe-se isso ao observar os três objetivos de segurança do governo Clinton, estabelecidos 
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pela National Security Strategy de 1994, que eram: reconstruir a força militar, reestabelecer a 

liderança econômica tanto domesticamente, quanto internacionalmente, e trabalhar ao lado 

dos aliados internacionais para a promoção e consequente expansão da democracia no 

exterior. O pós-Guerra Fria era o momento mais propício para uma defesa mais consistente da 

democracia, dos direitos humanos e do crescimento econômico (WHITE HOUSE, 1994, p.2).  

A promoção da democracia ocupava um papel especial no governo de Clinton, sendo 

que as ações em favor da restauração da democracia no Haiti figuravam entre as realizações 

desta estratégia (WHITE HOUSE, 1994, p. 3). Além disso, o contexto internacional no qual 

ocorreu o golpe fez com que ele ganhasse destaque, pois poucos meses antes, em junho de 

1991, os países americanos haviam acabado de assinar o Acordo de Santiago da OEA, que 

não reconhecia governos que derivassem de golpes contra a democracia, e requeria ações 

diplomáticas para a restauração do governo de direito (TALENTINO, 2006, p.137).  

O incidente em Harlan Country, e as claras demonstrações da junta militar de que não 

sairia do poder, juntamente com as pressões dos refugiados e com a intensificação da crise 

humanitária no país, fizeram com que Clinton revisse sua política em relação ao Haiti no mês 

de maio de 1994 e, a partir de então, buscasse reforçar as sanções econômicas e embargos. 

Logo em julho, por meio de sua embaixadora na ONU, Madeleine Albright, pleiteou a 

aprovação pelo Conselho de Segurança de uma resolução que autorizasse a utilização dos 

meios necessários para a restauração da democracia no Haiti. 

Com a aprovação da Resolução 940, o Conselho de Segurança da ONU autorizou a 

utilização de todos os meios necessários para restabelecer a democracia no país caribenho. É 

importante destacar, que como Talentino (2006) afirma, o Conselho de Segurança tinha plena 

consciência de que a crise no Haiti não era uma ameaça à paz e segurança internacional, mas 

a intervenção foi autorizada sob o auspicio do Capítulo VII, por causa das sérias implicações 

legais e de segurança que ela tinha para a democracia, tendo em vista que o ideal democrático 

começou a ser fortemente valorizado no âmbito das Nações Unidas na década de 1990 com o 

fim da Guerra Fria. Os sucessivos acordos quebrados pela junta militar difundiu a ideia de que 

apenas uma intervenção poderia solucionar o caso, desta forma, a MNF veio como uma 

resposta natural ao processo de resolução do conflito (p.147). 

Como já mencionado, Clinton se esforçou desde sua chegada ao poder, para restaurar 

a democracia no país caribenho, e sua intervenção em setembro de 1994 foi fruto deste 

esforço. Como forma de ilustrar que a democracia figurava-se não apenas como um interesse 

norte-americano na questão do Haiti, mas também uma motivação para a intervenção militar, 
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foram selecionados os discursos (12 no total)
18

 em que Clinton se refere à intervenção de 

forma clara e enumera quais foram as motivações que o levaram a intervir.  

 

Figura 02: Motivações apresentadas por Clinton para intervir no Haiti em 1994 

 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise dos 12 discursos do Presidente Clinton. 

 

A categorização dos temas encontrado nestes 12 discursos foi feita a partir das 

motivações listadas pelo próprio presidente em busca de justificar a intervenção
19

. A 

democracia foi a justificativa mais utilizada revestindo-se como um valor a ser defendido ao 

passo em que serviria aos interesses dos Estados Unidos e estabilizaria a região. Já a defesa 

dos direitos humanos e o desejo de findar com a violência promovida pela junta miliar 

figuram como a segunda justificativa mais utilizada, na medida em que Clinton reprova as 

ações dos ditadores em relação ao seu povo e lamentava as terríveis atrocidades vividas pelo 

povo haitiano. Já a questão da credibilidade e cumprimento dos acordos aparece em terceiro 

lugar, tendo em vista que Clinton não aceitava que a junta militar não tivesse cumprido com o 

que havia sido firmado no acordo da Ilha dos Governadores, em julho de 1993, o que 

                                                           
18

 (1) Interview With Wire Service Reporters on Haiti em 14 de novembro de 1994; (2) Address to the Nation 

on Haiti em 15 de setembro de 1994; (3) Remarks and an Exchange With Reporters on Haiti em 16 de setembro 

de 1994; (4) Remarks Honoring African-American Veterans of World War II em 16 de setembro de 1994; (5) 

Remarks at the Congressional Black Caucus Foundation Dinner em 17 de setembro de 1994; (6) Remarks at a 

Meeting of the Multinational Coalition on Haiti em 16 de setembro de 1994; (7) The President's Radio Address 

em 17 de setembro de 1994; (8) Letter to Congressional Leaders on Deployment of United States Armed Forces 

to Haiti em 18 de setembro de 1994; (9) Letter to Congressional Leaders on Deployment of United States Armed 

Forces to Haiti em 21 de setembro de 1994; e (10) The President's Radio Address em 24 de setembro de 1994; 

(11) The Presidence‟s Radio Address em 24 de setembro de 1994  (12) Interview With Alan Comes em 30 de 

setembro de 1994. 

 
19

 É necessário destacar que as justificativas foram contabilizadas a partir de sua presença ou ausência no 

pronunciamento, não inserido nesta contagem a quantidade de vezes que ela foi repetida no mesmo discurso. 
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desafiava sua credibilidade frente à comunidade internacional, uma vez que parecia que os 

Estados Unidos não teriam o poder de coação necessário para que os acordos firmados com 

eles fossem cumpridos.  

A questão dos refugiados se figura como quarta justificativa mais recorrente, na qual 

Clinton expressa sua preocupação com o fluxo de haitianos que buscavam refúgio em seu 

país, e como isso era consequência da situação de calamidade que o Haiti estava passando. 

Seguindo a preocupação com os refugiados, tem-se a preocupação com a estabilidade das 

fronteiras norte-americanas, que se tornaram vulneráveis com o grande de fluxo de 

refugiados, e com a presença de um regime autoritário tão próximo ao país. Clinton também 

afirma que o Haiti é uma questão de segurança nacional, e por isso deveria ser tratada de 

forma adequada. Já o interesse nacional era caracterizado como a busca pela promoção da 

democracia e pelo desejo de evitar que atrocidades ocorram perto das fronteiras norte-

americanas. A questão da proximidade entre o Haiti e os Estados Unidos também foi levada 

em conta, caracterizando ora o Haiti como seu quintal, ora como seu vizinho, além disso, a 

estabilidade dos Estados Unidos e da região também figura como uma motivação ao passo em 

que deveria ser preservada. Nos próximos parágrafos, será aprofundado como estas 

motivações foram tratadas ao decorrer da crise, e qual o peso dado às mesmas na hora de 

decidir intervir. 

Utilizando como background o debate norte-americano de que as democracias são 

mais propensas a promover paz, não entram em guerra e respeitam os direitos humanos, 

Clinton acreditava que somente a restauração da democracia poderia resolver os problemas do 

Haiti, já que com a instauração do regime autoritário no país, iniciaram-se os abusos aos 

direitos humanos e aumentou-se o fluxo de refugiados ao país. Estes três pontos eram 

intimamente ligados, como demonstrado no discurso de 16 de setembro de 1994: 

 

[O Haiti] é um lugar no qual terríveis atrocidades vêm ocorrendo. Depois de 

o líder democrático ser expulso, e de os ditadores assumirem, pessoas foram 

assassinadas, cortadas, estupradas, qualquer coisa para intimidá-los em sua 

apresentação. É um lugar onde a democracia foi retirada, o único lugar em 

todo nosso hemisfério, onde um governo eleito foi suplantado por uma 

ditadura. Por causa da opressão e das dificuldades, é um lugar de onde temos 

tido um alto fluxo de imigrantes à procura de liberdade e alívio (CLINTON, 

1994). 

 

Em outro discurso do dia 12 de julho de 1994, Clinton afirma “Nosso objetivo é 

restaurar a democracia no Haiti e fazer com que as pobres pessoas parem de serem 

assassinadas, torturadas, estupradas, famintas, e basicamente, privadas da decência de uma 
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vida normal” (CLINTON, 1994 [tradução livre]). Neste sentido, a democracia demonstra seu 

valor, num momento em que grande esperança se apoiava no papel transformador e 

pacificador da democracia. Como já argumentado anteriormente, depois do fim da Guerra 

Fria buscou-se a democratização como uma forma de aprimoramento da paz e segurança 

internacionais, tendo em vista a crença de que as democracias são regimes pacíficos, e 

raramente guerreiam entre si, desta forma, aumentar o número de democracias, tornaria o 

mundo mais seguro (CASTRO SANTOS, 2010b).  

Por isso, a democracia como um valor a ser defendido fica claro nos discursos do 

presidente, por exemplo, ao justificar as sanções econômicas impostas ao Haiti, em 04 de 

junho de 1993, Clinton afirma: 

 

Um dos pilares da nossa política externa é apoiar a marcha global em direção 

à democracia e defender as novas democracias do mundo. A promoção da 

democracia, que não só reflete nossos valores, mas também aumenta a nossa 

segurança, é especialmente importante em nosso próprio hemisfério. Como 

parte desse objetivo, eu considero uma alta prioridade o retorno da 

democracia ao Haiti e a volta de seu Presidente democraticamente eleito, 

Jean-Bertrand Aristide, a seu cargo (CLINTON, 1993 [tradução nossa]). 

 

 

Como colocado pelo presidente, em entrevista à CNN, no dia 03 de maio de 1994: 

 

Nosso objetivo é promover o sucesso das novas democracias, como as da 

América Latina e agora na África do Sul, e pressionar para a restauração da 

democracia nos lugares onde ela foi derrubada, como no Haiti. Segurança, 

prosperidade,  democracia: Estes são os pilares da nossa estratégia no novo 

mundo (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

 

Desta forma, os tomadores de decisão pautaram-se na ideia de que uma vez restaurada 

a democracia no Haiti, os interesses dos Estados Unidos seriam automaticamente promovidos. 

Como já observado por Castro Santos (2010b), para os Estados Unidos sempre que a 

democracia é defendida, os interesses norte-americanos, principalmente os econômicos e os 

de segurança, seriam preservados. Exemplificativo pode ser o discurso de 14 de outubro de 

1994, no qual o presidente afirmava que “No Haiti, homens e mulheres das nossas Forças 

Armadas têm protegido nossos interesses nacionais e promovido os valores democráticos que 

nós americanos defendemos com tanto apreço” (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

Além disso, o analisar os discursos que buscavam justificar a intervenção, uma das 

questões levantadas pelo presidente Clinton foi que as democracias são mais propensas a 

manter a paz e estabilizar a região além de serem menos propícias a buscar armas de 
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destruição em massa, e apoiar o terrorismo, que, na visão de Clinton seriam os grandes 

problemas do século 21, e por isso, deveriam ser prevenidos desde já. Ao se referir à 

restauração da democracia no Haiti, em entrevista no dia 14 de setembro de 1994, um dia 

antes de autorizar a intervenção, Clinton afirma: 

 

Isso é importante para nós, não só por questões de segurança. Nós 

olhamos para o século 21, e sabemos o que nossos problemas vão ser. 

Sabemos que vamos ter problemas com armas de pequena escala de 

destruição maciça. Sabemos que vamos ter problemas com o terrorismo. E 

nós sabemos que as democracias são muito menos propensos a tolerar esse 

tipo de coisa que as ditaduras. Além disso, sabemos que uma enorme 

porcentagem de nosso crescimento econômico e prosperidade estão 

vinculadas ao crescimento da democracia e de um sistema comercial aberto 

ao sul de nossas fronteiras (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

 

O presidente afirma que era necessário uma América forte e democrática com quem os 

Estados Unidos pudessem fomentar o comércio e crescer, demonstrando novamente que a 

defesa da democracia servia aos interesses do país. Como afirmado no discurso acima, 

Clinton argumenta que o crescimento econômico e a prosperidade norte-americana estão 

intimamente ligados à expansão da democracia, demonstrando que a restauração da 

democracia no Haiti em longo prazo poderia levar à promoção dos interesses econômicos do 

país. Esta ideia remete também ao alargamento democrático, que foi uma das formas de 

institucionalização da democracia no governo Clinton, tendo em mente que tinha como base a 

ideia de que o aumento das democracias ao redor do mundo levaria, automaticamente, à 

promoção do interesse econômico norte-americano, como bem pontuado por Brinkley (1997). 

Clinton em conferência, no dia 03 de agosto de 1994 afirma: 

 

Nós temos o interesse em estabilizar aquelas democracias que estão 

em nosso Hemisfério. Pela primeira vez, 33 das 35 nações no Caribe, 

América Central e do Sul são governadas por líderes popularmente eleitos, 

mas muitas dessas democracias são frágeis. Se nós olharmos para o próximo 

século, nós precisaremos de democracias fortes na América Latina e na 

América Central e Caribe com quem possamos comercializar e crescer 

(CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

 

Tendo em mente a influência da democracia para a promoção dos interesses norte-

americanos, assume-se a extrema importância para os Estados Unidos a preservação das 

democracias no hemisfério. Mais especificamente, Clinton destacava que o Haiti e Cuba eram 

os únicos países do continente americano que não compartilhavam do governo democrático, o 
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que lhe preocupava, ainda mais porque no Haiti, 90% da população havia participado da 

última eleição, e 67% votado em Aristide.  

Estes argumentos podem ser aliados a uma ideia de direito à democracia, relacionado à 

autodeterminação dos povos, já que muitos acadêmicos afirmam que este princípio pode 

legitimar a promoção da democracia, mesmo por meios militares, quando as pessoas que 

vivem sob um regime autoritário expressam seu desejo pelo estabelecimento da ordem 

democrática (LEININGER, 2006, p. 479). Clinton recorria desta forma ao desejo dos 

haitianos pela democracia, como uma das justificativas para intervir, pois para o presidente, a 

democracia havia sido roubada dos haitianos pela junta militar. 

Como analisado através do trabalho, a democracia já era uma ideia difundida tanto no 

pensamento dos tomadores de decisão norte-americanos, quanto da própria academia, como 

argumentado por Packenham (1973) e reafirmado por Castro Santos (2010b), e os Estados 

Unidos já tinham um histórico como grande difusor dos valores democráticos pelo mundo, 

como afirmado por Diamond (1992) e McFaul (2004). Sendo assim, Clinton, e os integrantes 

de seu governo, usaram estes valores e princípios da Tradição Liberal como um mapa de ação 

que minimizasse as incertezas no caso haitiano, haja vista, que eles compartilhavam da ideia 

de que com o restabelecimento democrático os interesses dos Estados Unidos seriam 

preservados e a estabilidade seria restabelecida. Além disso, a própria institucionalização dos 

ideais democráticos no governo serviu de incentivo e colaborou para a tomada de decisão. 

Buscou-se, então, uma intervenção que fosse rápida, com objetivos limitados, o que 

aumentaria as chances de sucesso, como afirmado pelo próprio presidente nos discursos que 

descreviam a missão.  

A democracia, seguida pela proteção dos direitos humanos, foram dois interesses 

normativos que motivaram a intervenção, já que eram dois valores que moldaram o interesse 

norte-americano e a autorização da operação multinacional sancionada pela ONU. Apesar de 

Aristide não ter sido o candidato favorito dos Estados Unidos, ele foi eleito 

democraticamente, e os EUA e a ONU insistiam em restaurar a ordem estabelecida pelos 

resultados da eleição, mostrando um comprometimento com o processo institucional 

(TALENTINO, 2006, p.143). 

A intervenção foi a última cartada do governo após várias tentativas de restaurar a 

democracia pacificamente por meio de acordos entre as partes envolvidas. Restaurar a 

democracia era necessário, até porque as sanções econômicas só deterioravam a situação do 

Haiti, já assolado pela pobreza, aumentando ainda mais a escassez de comida e de 

combustíveis estimulando o fluxo de refugiados, que já era grande devido às ações dos 
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ditadores contra o povo haitiano (BEARDSLEE, 1996-1997, p. 194), reconhecida até mesmo 

pelo próprio presidente, em algum de seus pronunciamentos, como exemplificado pelo 

discurso do dia 14 de setembro de 1994, um dia antes da autorização da intervenção: 

 

[O]s líderes militares quebraram sua palavra para com os Estados Unidos e 

as Nações Unidas. Voltamos atrás e prosseguimos com as sanções e o 

endurecimento de sanções. Fizemos tudo o que podíamos para evitar 

qualquer tipo de confronto da força. E o que aconteceu? As sanções 

tornaram os haitianos mais pobres. Elas não minaram a determinação dos 

ditadores em continuar a ordenha do país seco, perpetrando o seu reinado de 

terror (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

 Além disso, a proximidade do Haiti aos Estados Unidos tornava a situação ainda mais 

crítica. Clinton, já que isto afetava diretamente o país, em entrevista no dia 14 de setembro de 

1994 afirma: 

 

Os Estados Unidos têm um interesse, parece-me, no mundo pós-Guerra Fria, 

em não deixar que ditadores quebrem sua palavra para os Estados Unidos e 

as Nações Unidas, especialmente no nosso quintal [...] Este é um caso sobre 

uma questão de nosso quintal envolvendo horríveis violações de direitos 

humanos, a ameaça do sério deslocamento de imigrantes nos Estados, e a 

desestabilização da democracia em nosso Hemisfério que estava indo tão 

bem [...] que toda a comunidade mundial tem comentado (CLINTON, 1994 

[tradução livre]). 

 

 

No discurso à nação em 15 de setembro de 1994, Clinton afirma “Eu sei que os 

Estados Unidos não são, e na verdade não devem ser o policial do mundo [...] mas quando 

uma brutalidade ocorre perto de nossas costas, isto afeta nosso interesse nacional. E nós temos 

a responsabilidade de agir” (CLINTON, 1994, [tradução nossa]). 

A questão dos refugiados, também foi de extrema importância, uma vez que estava se 

tornando uma questão humanitária, já que a deportação dos haitianos não trazia uma solução 

viável, visto que apesar deste retorno se apoiar no acordo entre Estados Unidos e Haiti, feito 

no governo de Reagan, o retorno imediato violava tanto o costume internacional sobre direito 

do mar, quanto às convenções sobre refugiados (CAREY, 1997-1998, p. 33). Além disso, a 

Bancada Negra do Congresso não concordava com as políticas em relação aos refugiados, 

afirmando que ela era racista por não aceitar os haitianos no país, em contraposição ao asilo 

dado aos refugiados cubanos. Por outro lado, os congressistas da Flórida pressionavam 

Clinton para acabar com o fluxo migratório de haitianos, pois estavam causando 

instabilidades no estado. Desta forma, Clinton sentia-se pressionado a agir para solucionar o 
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problema haitiano considerando que o eleitorado representado por estes dois grupos era de 

grande peso (JEAN-PIERRE, 2001, p. 134).  

Von Hippel (1995), Girard (2004) e Billau (2002) afirmam que o Haiti se manteve no 

topo da agenda política dos Estados Unidos desde 1991, por causa da crise dos refugiados. 

Aproximadamente 20.000 refugiados deixaram o Haiti durante junho e julho de 1994, e havia 

rumores que aproximadamente 300.000 haitianos intencionavam alcançar as fronteiras norte-

americanas. Somando-se a isso, o governo da Flórida tinha entrado com uma ação judicial de 

US$ 1 bilhão contra o governo federal pelos gastos de educação e saúde com os imigrantes 

ilegais (VON HIPPEL, 1995, p. 13).  Além disso, Jefferies (2001) destaca que a intervenção 

militar no Haiti foi anunciada duas semanas antes do acordo que permitia a repatriação dos 

haitianos expirar (p.85), o que demandava uma ação rápida para solucionar a crise haitiana e o 

fluxo de refugiados ao país.  

Billau (2002) acredita que a intervenção serviu para demonstrar que a questão dos 

refugiados faz parte da high politics, já que o fluxo de refugiados atingia toda a região, 

incluindo aqueles países que não tinham condições de abrigá-los apropriadamente. Desta 

forma, a pressão internacional uniu muitos países para erradicar a questão dos refugiados 

trazendo o governo democrático de volta para o Haiti, buscando reestabelecer a estabilidade 

regional que era de grande importância para os Estados Unidos (p. 230). Além disso, 

considerando o alargamento democrático, como a doutrina do governo, Bill Clinton não podia 

ignorar a ruptura da democracia no Haiti, um país vizinho, já que tal situação feria a natureza 

constituidora dos Estados Unidos, que se refletia na proteção da democracia e dos direitos 

humanos (BILLAU, 2002, p. 158). 

Outro interesse a ser destacado é a questão da credibilidade norte-americana. Clinton 

buscava deixar bem claro que não aceitava ser desafiado pela junta militar haitiana, e se 

mostrava cada vez mais irritado na medida em que ia ficando mais claro que General Cédras e 

sua junta não sairiam do poder, como acordado no acordo da Ilha dos Governadores. Por isso, 

fazer com que o acordo seja cumprido, esteve entre uma das principais motivações 

apresentadas por Clinton, por meio de seus pronunciamentos. Como afirmado pelo presidente 

em 15 de setembro de 1994: 

 

Além das violações dos direitos humanos, os problemas de 

imigração, a importância da democracia, os Estados Unidos também têm 

fortes interesses em não deixar ditadores, especialmente em nossa região, 

quebrar sua palavra para com os Estados Unidos e as Nações Unidas 

(CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 
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Para Girard (2004) e Von Hippel (2000) e Talentino (2006) a questão da credibilidade 

desempenhou um papel importante. Para Girard (2004) a credibilidade foi sempre algo 

almejado pelos formuladores da política externa norte-americana (GIRARD, 2004, p.37). 

Sendo assim, a própria resistência da junta militar e sua permanência no governo por anos, 

mesmo com as sanções norte-americanas foi um golpe à credibilidade do governo Clinton 

(GIRARD, 2004, p. 47). Além disso, o incidente com o Harlan Country minou ainda mais a 

credibilidade dos Estados Unidos, já que o país havia sido claramente humilhado pela junta 

militar (GIRARD, 2004, p. 46; VON HIPPEL, 2000, p. 102).  Clinton se sentia pressionado a 

demonstrar que ele era capaz de implementar uma política externa coerente, especialmente no 

seu “quintal”, desta forma, a derrubada de uma democracia na América não deveria ocorrer 

sem punição (VON HIPPEL, 2000, p. 102-103). Em 15 de setembro, o dia em que a 

intervenção foi autorizada oficialmente, e publicamente, Clinton afirma A mensagem dos 

Estados Unidos para os ditadores haitianos é clara: “Seu tempo esgotou! Saíam agora, ou nós 

vamos forçá-los com nosso poder” (CLINTON, 1994, [tradução nossa]). 

Com a revisão da política externa em relação ao Haiti, a partir de maio intensificou-se 

na retorica do presidente a presença dos temas de direitos humanos e o repúdio à violência 

ocorrida no país. Nos pronunciamentos em que buscava justificar a intervenção, Clinton 

chegou a caracterizar a junta militar como o regime mais violento do hemisfério, que teria 

instalado um reino do terror no Haiti, matando, torturando, e prendendo indiscriminadamente, 

estuprando mulheres e jovens. Em um de seus discursos à nação, em 15 de setembro de 1994, 

Clinton afirmou: 

 

Os observadores internacionais revelaram um padrão terrível de estupro de 

esposas e filhas de suspeitos dissidentes políticos, jovens de 13, 16 anos, por 

soldados e policiais; pessoas mortas e mutiladas, com pedaços do corpo 

deixados como avisos para a os outros; crianças são forçadas a ver rostos de 

suas mães sendo cortados com facões (CLINTON, 1994 [tradução nossa]).  

 

 

Além disso, o problema humanitário haitiano era um dos incentivadores do grande 

fluxo de refugiados que iam buscar abrigo nos Estados Unidos, e em outros Estados da região, 

o que acabava sendo um problema de segurança nacional ao desestabilizar as fronteiras do 

país. Somente a restauração da democracia poderia resolver estes problemas, até porque, 

como afirmado por Clinton, nos poucos meses em que Aristide esteve no poder, os índices de 

proteção aos direitos humanos no país eram altos, e o número de refugiados, bem menor. De 

fato, a intervenção norte-americana desenvolvida entre os dias 15 e 16 de setembro pôs um 
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fim às violações dos direitos humanos, causadas pelo regime, e reestabeleceu o processo 

democrático interrompido em 1991 (CAREY, 1997, p. 31). Além disso, logo depois da 

intervenção, mais de 14.000 refugiados que se encontravam em Guantánamo retornaram 

voluntariamente ao Haiti (VON HIPPEL, 1995, p. 13), fato que era recorrentemente 

destacado por Clinton após a intervenção, como exemplificado em discurso no dia 23 de 

setembro de 1994 “Na segunda-feira, o primeiro navio cheio de imigrantes haitianos de 

Guantánamo vai voltar para casa no Haiti, para começar a construir uma vida livre e pacífica, 

e nós esperamos que mais os sigam em breve” (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

Assim, a importância da promoção da democracia figurava-se como uma forma 

defender não só os valores norte-americanos, mas também os interesses, como mostrado na 

Figura 02. Clinton afirmava que intervir no Haiti era uma questão que afetava tanto o 

interesse nacional, quanto os valores dos estados Unidos, tendo em vista que a insegurança 

norte-americana aumentava com um regime autoritário perto de seu país, e com o grande 

fluxo de refugiados. Em uma entrevista dia 30 de setembro de 1994, Clinton afirmou: 

 

[H]á outras coisas que afetam nossos interesses, assim como os nossos 

valores. E uma das coisas que faz-nos seguros hoje é que quase todo mundo 

em nossa vizinhança, ou seja, no Caribe e na América Latina, são 

democracias, e eles estão negociando conosco e trabalhando conosco, e elas 

vão nos ajudar a entrar no próximo século. Há apenas duas exceções, e Haiti 

é o único país onde um Presidente democraticamente eleito foi derrubado 

por ditadores militares que passou a lançar um reinado de terror. Então, eu 

pensei sobre isso por um longo tempo, e eu trabalhei por mais de um ano e 

meio para dar a essas pessoas todas as oportunidades solitárias de deixar o 

poder pacificamente, para restaurar a democracia, para parar com o fluxo de 

refugiados vindo para este país, e para dar a esse país uma chance. Enquanto 

isso, nós alimentamos um milhão de haitianos a cada dia, enviamos remédios 

para lá, e esgotamos todas as alternativas diplomáticas. Então, isso é quando 

eu decidi usar a força militar lá, foi porque eu pensei que não havia outra 

alternativa (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

 

 É visível como a restauração da democracia acabaria com o ambiente de incerteza e 

seria o modo mais eficiente de resolver a crise haitiana, promovendo os valores norte-

americanos no mundo e preservando os interesses estadunidenses. Por meio da restauração do 

governo democrático no Haiti, os Estados Unidos conseguiriam diminuir o fluxo de 

refugiados que alcançavam seu país, restabeleceriam a credibilidade norte-americana frente à 

comunidade internacional, dariam fim às violações dos direitos humanos promovida pelos 

ditadores além de estabilizar a região. Como afirmado por Varisco (2000) a restauração da 

democracia no Haiti iria resolver todos os problemas postos pela crise haitiana.  
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Varisco (2000) acredita que a intervenção no Haiti foi de extrema importância para a 

reestruturação da política externa de Clinton, principalmente para o estabelecimento e 

consolidação do papel desempenhado pelo país no cenário internacional do pós-Guerra Fria. 

Na estrutura narrativa do governo, o alargamento democrático destacou a importância de se 

buscar o restabelecimento e preservação da democracia, descartando ações coletivas para 

resgatar estados falidos, tirando a responsabilidade do governo de intervir em Ruanda, mas 

colocando como necessário uma intervenção no Haiti. Além disso, a promoção da democracia 

deveria ocorrer em áreas de interesse para os EUA e não a serviço de interesses humanitários 

genéricos (p. 189). 

Varisco (2000) afirma que os agentes governamentais que defendiam a intervenção no 

Haiti apresentaram diferentes razões para justificá-la. Todos convergiam, no entanto, na 

narrativa de defesa da democracia, que serviu para guiar a política norte-americana em 

relação ao Haiti. Não só a narrativa da democracia unificou os potenciais defensores em um 

determinado curso de ação, mas também serviu para responder as potenciais críticas que o 

governo poderia vir a sofrer. Uma vez articulada, a narrativa da democracia legitimou 

determinados modos de ação para lidar com o desdobramento da crise, que no caso do Haiti 

acabou sendo a intervenção (p. 154). O autor acredita que a decisão de intervir foi resultado 

de uma construção de interesses formados por um conjunto de valores de um grupo de atores 

chave; do conceito específico de identidade nacional como uma democracia exemplar; e do 

desenvolvimento de uma narrativa sobre os propósitos dos Estados Unidos da América e do 

uso da força (p. 155).  

Após a intervenção em meados do mês de setembro de 1996 e a instauração da Força 

Multinacional no país, que tinha como objetivo estabilizar o Haiti para a volta pacifica de 

Aristie, Clinton recorria com frequência ao sucesso da missão como uma forma de demonstrar 

a liderança norte-americana tanto no processo de promoção da democracia quanto no sistema 

internacional em geral. A intervenção foi fundamental para a busca do reestabelecimento da 

credibilidade estadunidense, haja vista que por meio dela os Estados Unidos buscaram 

demonstraram que estavam verdadeiramente dispostos a promover a democracia, que era um 

dos objetivos de sua política externa e segurança nacional, como já discutido, e também 

mostrava a grandeza do país, que faz honrar seus acordos e comprometimentos. Em 29 de 

outubro de 1994, Clinton afirmou orgulhosamente: 

 

Tenho certeza que todos vocês compartilham do orgulho que eu senti, o 

orgulho de um cidadão americano comum, ao longo das últimas semanas, 



64 
 
 

  

como temos visto que do Oriente Médio até a África do Sul, da Irlanda do 

Norte até  o Haiti, as pessoas do mundo olham para a América para apoiá-los 

em seus esforços corajosos em prol da paz e da liberdade. Eles respeitam a 

nossa força. Eles respeitam os nossos militares e nossa força econômica. 

Mas eles também respeitem a nossa energia, a nossa unidade, a nossa 

criatividade, o poder do nosso exemplo, e o fato de que eles sabem que os 

Estados Unidos têm boas intenções para o resto do mundo, que o que 

realmente queremos é ser mais seguros e mais prósperos, ajudando outras 

pessoas a viver o máximo das suas capacidades e retirando todos os 

incentivos que as pessoas têm para oprimir os outros, para que eles possam 

com seus afazeres construir uma vida melhor para si e seus filhos [...] E se 

eu pudesse dizer mais alguma coisa, eu diria que estaria feliz se todas as 

palavras fossem esquecidas se você apenas recordar de uma coisa: Este é 

realmente um grande país. (CLINTON, 1994 [tradução nossa]). 

 

Depois do imediato sucesso da missão no Haiti, Clinton afirmava recorrentemente que 

as pessoas ao redor do mundo clamam a ajuda dos Estados Unidos para fomentar seu processo 

democrático e, além disso, ele recorria ao agradecimento do povo haitiano aos soldados norte-

americanos como forma de demonstrar como o país era admirado e respeitado. Esta ideia 

pode muito bem ser explicitada por meio do discurso do presidente em 23 de setembro de 

1994, em Chicago: 

 

Porque, mesmo na 11ª hora no momento de maior tensão no Haiti há alguns 

dias, quando não estava claro se haveria uma invasão ou não, os líderes 

militares de fato disseram: "Bem, se o presidente está determinado a fazer 

isso, e se a Organização das Nações Unidas está determinada a prosseguir, 

no mínimo queremos os americanos aqui. Nós confiamos neles.” Por quê? 

Porque eles sabem que defendemos a liberdade, a democracia, a justiça e a 

oportunidade, e sabemos que este é o maior país da Terra (CLINTON, 1994 

[tradução nossa]). 

 

 

Como exposto anteriormente, Diamond (1992) afirmava que o compromisso dos 

tomadores de decisão norte-americanos com os valores liberais, com a democracia e com o 

estado de direito faz com que os Estados Unidos sejam admirados pelo mundo afora, sendo 

visto pelas outras nações como uma liderança (p. 29). A ideia de liderança norte-americana 

também estava exposta no National Securiry Strategy: Engagement and Enlargment lançado 

pelo governo da Casa Branca em 1994. O documento afirmava que a liderança norte-

americana nunca havia sido tão essencial para o mundo, como neste momento pós-Guerra 

Fria: 
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A liderança americana no mundo nunca foi mais importante. Se exercermos 

a nossa liderança no exterior, podemos tornar a América mais segura e mais 

próspera – pela dissuasão de agressões, por meio do apoio a resolução 

pacífica de conflitos perigosos, através da abertura de mercados externos, 

pela ajuda aos regimes democráticos e pela resolução dos problemas globais. 

Sem a nossa liderança ativa e engajamento no exterior, as ameaças vão 

apodrecer e as nossas oportunidades vão diminuir (WHITE HOUSE, 1994, 

p.1 [tradução nossa]). 

 

 

Assim foi possível demonstrar que a democracia estipulou padrões e constrangimentos 

à ação norte-americana na intervenção no Haiti, cumprindo o papel de mapa de ação ao 

fornecer as ferramentas necessárias para que o governo Clinton alcançasse os objetivos 

estabelecidos e promovesse os interesses do país.  A democracia não desempenhou o segundo 

caminho proposto por Goldstein e Keohane (1993), de coordenar ação coletiva como um 

ponto focal, já que a democracia, neste caso, não tinha como objetivo solucionar os problemas 

da ação coletiva, buscando promover a coordenação entre os tomadores de decisão, até porque 

os valores democráticos nunca estiveram em jogo na decisão de intervir.  

Por fim, ao analisar a política externa do governo de Clinton como um todo, foi 

possível inferir que a democracia também desempenhou o terceiro caminho, tendo em vista 

que quando as ideias se tornam institucionalizadas, nos termos de Goldstein e Keohane (1993) 

elas influenciam o desenho da organização, seja ela pública ou privada, podendo tornar-se 

uma norma, lei ou procedimento de ação a ser seguido, evitando que constantes inovações 

sejam necessárias para a tomada de decisão. A democracia pode ser considerada como um 

valor institucionalizado, que incentivou a atuação pró-democrática no Haiti em 1994, uma vez 

que o valor democrático foi apresentado como um dos três objetivos da política externa e da 

estratégia de segurança nacional norte-americanos, como apresentado pelo National Security 

Strategy (1994). Ademais ela foi colocada no centro da ação internacional de Clinton tanto 

com a estratégia política de alargamento democrático, quanto com o desenvolvimento de um 

framework institucional que desse apoio às democracias no exterior, fomentando a ação de 

instituições como a USAID, que financiou grande parte da reconstrução democrática no Haiti 

(BOUCHET, 2012). 

 Como argumentado ao decorrer do trabalho, a promoção da democracia foi um fator 

de extrema importância na intervenção no Haiti. Restaurar o governo democrático no país 

caribenho foi um comprometimento feito por Clinton desde que se tornou presidente dos 

Estados Unidos, em 1993. Isto se deve à importância do valor democrático tanto para o 

governo Clinton, refletida na própria estratégia do governo, de alargamento democrático, 
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quanto para a comunidade internacional, que acabava de sair da Guerra Fria que havia durado 

mais de meia década, em que os valores liberais haviam sido vitoriosos. A própria intervenção 

no Haiti foi uma oportunidade para Clinton renovar seus votos com os valores democráticos, 

tendo em vista que por meio da defesa da democracia o país preservava seus interesses e 

promovia seus valores ao redor do mundo.  

Se a democracia foi um fator de tamanha importância numa ação que arriscaria a vida 

dos próprios soldados norte-americanos, e que acabou sendo uma das intervenções mais 

custosas ao governo, que chegou a gastar mais de US$ 3 bilhões (CAREY, 2001, P. 73), 

pode-se inferir que o valor democrático desempenhou papel de extrema importância no 

governo de Clinton, em geral, como já discutido no capítulo sobre sua política externa. Mas a 

importância do valor democrático não está isolada a este governo, como observado na revisão 

de literatura, em que foi possível traçar como a questão democrática e os valores liberais 

perpassam a história da política externa norte-americana se firmando como um fator de 

relevância no cálculo da formulação de políticas. 
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Conclusão 

 

A política externa de Clinton se desenvolveu a partir da busca em entender o novo 

papel que deveria ser desempenhado pelo país no sistema internacional. Traçar um novo curso 

não foi uma tarefa simples nos primeiros anos depois da Guerra Fria, e por isso, Clinton teve 

que tomar decisões muito difíceis (BILLAU, 2002, p. 04). Uma destas decisões foi a de 

intervir no Haiti, em 1994, com o objetivo de restaurar a democracia, e dar um fim ao regime 

militar que comandava o país caribenho desde 1991, devolvendo a Aristide o cargo de 

presidente alcançado através das eleições.  

O que a presente monografia buscou argumentar é que os valores democráticos foram 

fatores de essencial importância para a intervenção norte-americana no Haiti. Nas palavras de 

Castro Santos (2010b), a democracia é um dos pilares da política externa norte-americana e se 

fez uma constante na atuação internacional do presidente Clinton. O próprio plano estratégico 

de segurança de seu primeiro governo, o National Security Strategy de 1994, previa a ação 

proativa dos Estados Unidos em favor da democracia, que era tida como uma das variáveis 

que levaria estabilidade ao sistema internacional promovendo a segurança e prosperidade 

norte-americanas.  

Sendo assim, a administração Clinton buscava interpretar a crise haitiana de acordo 

com seus valores e de forma que a alinhasse com a ideia de identidade norte-americana, 

sempre ligada aos ideais liberais e à promoção da democracia (VARISCO, 2000, p. 179). 

Como afirmado por Von Hippel (1995), os Estados Unidos colocaram a democratização em 

sua agenda política como um meio de assegurar a nova ordem mundial. Ou seja, a estratégia 

de promoção da democracia nos Estados Unidos está intimamente ligada com a busca de 

segurança e paz (p. 11). 

O caso do Haiti pode ser considerado como um caso crítico, haja vista que os valores 

democráticos foram de fato importantes durante a decisão do uso da força militar. Tendo em 

vista que uma intervenção é uma situação em que se espera que considerações de cunho 

material, como poder e estratégia tenham mais espaço, em especial em um contexto pós-

Somália, em que o incidente em Mogadíscio havia feito Clinton repensar sobre as 

possibilidades de se engajar militarmente no contexto internacional. No entanto, foi 

demonstrado que o valor democrático teve sua função na formulação da decisão de intervir e 

desta forma, demonstra-se o papel de destaque da democracia na doutrina de política externa 

dos Estados Unidos.  
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Portanto, a hipótese apresentada pelo presente trabalho foi comprovada tendo em vista 

que a democracia influenciou a intervenção no Haiti por ser um valor institucionalizado no 

governo, a exemplo da política de alargamento democrático e do National Security Strategy 

(1994), e por desempenhar o papel de mapa de ação, nos termos de Goldstein e Keohane 

(1993), ajudando a determinar como os Estados Unidos deveriam agir para alcançar os 

resultados desejados, fornecendo ao presidente Clinton e aos outros tomadores de decisão a 

estratégia necessária para promover seus objetivos.   

Na intervenção no Haiti, Clinton ao considerar que um mundo democrático é um 

mundo mais próspero e que serve aos interesses dos Estados Unidos, buscou promover e 

restaurar a democracia no Haiti como forma de solucionar os problemas desencadeados pelo 

golpe de 1991. Isto porque, de acordo com a doutrina liberal norte-americana as democracias 

são mais propícias a proteger os direitos humanos, a cumprir com os acordos firmados, a 

desenvolver economias de livre mercado e a manterem a estabilidade internacional 

(DIAMOND, 1992; McFAUL, 2004; DOYLE, 2011).  

É importante deixar claro, no entanto, que o objetivo deste trabalho não foi defender 

que a tradição liberal refletida na promoção da democracia é a única explicação para se 

compreender as doutrinas de política externa norte-americanas. Entretanto, sua influência nas 

formulações das doutrinas e na tomada de decisão são geralmente subestimadas e 

marginalizadas ao plano de meras justificativas de ações decididas com base em interesses 

materiais. É certo que as premissas liberais não conseguem oferecer uma explicação completa 

da política externa dos Estados Unidos, e por vezes sequer se encontram entre as 

determinantes mais importantes desta doutrina. Contudo, nenhum conjunto de razões que 

tente explicar a ação internacional dos Estados Unidos pode negligenciá-las, pois como 

observado, elas fazem parte do conjunto de ideias que formam a própria identidade dos 

Estados Unidos.  

Partindo deste princípio, como a importância da democracia na decisão de intervir não 

exclui outros interesses, é importante destacar rapidamente as outras motivações apontadas, 

tendo em vista que os problemas mais latentes da crise haitiana foram o grande fluxo de 

refugiados, a violação dos direitos humanos, e o desafio à credibilidade dos Estados Unidos. 

A questão dos refugiados haitianos se tornou pertinente porque, os boat people, como eram 

chamados, ao fugirem das péssimas condições de vida que o Haiti lhes proporcionava já 

haviam alcançado a costa norte-americana, o que causou instabilidades principalmente no 

Estado da Flórida que recebia a maior parte dos refugiados. Além disso, esta situação gerou 

um amplo debate político na sociedade estadunidense, no Congresso norte-americano e na 
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comunidade internacional, na medida em que os mecanismos utilizados pelo governo para 

frear a entrada de refugiados era criticada, necessitando ser substituída por uma política mais 

eficaz que pusesse um fim ao fluxo de haitianos ao país, de forma justa. 

Outro ponto que preocupava Clinton, e seu governo, era a situação degradante dos 

direitos humanos no Haiti, que vinha se agravando na medida em que a junta militar passava 

mais tempo no poder. Vários aliados políticos de Aristide foram mortos, presos e torturados, 

além da violência contra os civis que também chamava a atenção da comunidade 

internacional, e demandava uma ajuda de cunho humanitário. Estima-se que na primavera de 

1994, aproximadamente 4000 pessoas já haviam sido mortas, e 40.000 haviam fugido. Além 

disso, estava claro que as sanções impostas pela comunidade internacional através das Nações 

Unidas não estavam funcionando de forma correta, atingindo apenas os mais pobres, 

causando o aumento da subnutrição e da fome, ao passo que a elite governante continuava 

sem ser afetada pelas sanções (VARISCO, 2001, p.172). 

Desta forma, a própria credibilidade do governo estava em jogo, tendo em vista que, 

os Estados Unidos, considerados o grande líder internacional no pós-Guerra Fria, vinham 

sendo constantemente desafiados pela junta militar que havia se negado a cumprir o acordo da 

Ilha dos Governadores – firmado em julho de 1993 e que visava a saída pacifica da junta do 

poder, em troca de anistia aos seus membros, e ao mesmo tempo estipulava a volta de Aristide 

em 15 de outubro do mesmo ano. Mesmo com o reforço das sanções econômicas e embargos 

internacionais através das resoluções da ONU, os golpistas resistiram e se mantiveram no 

poder. Como já afirmado, as sanções econômicas somente serviram para piorar a miséria do 

povo haitiano, aumentando a taxa de desemprego e dando grande impulso à inflação que mais 

que dobrou o preço dos produtos básicos (VARISCO, 2001, p.158). 

A democracia foi o impulso perfeito para a intervenção.  Ela seria a cura para os 

problemas da pobreza, do fluxo de refugiados, da repressão e da violência doméstica. Além 

disso, a democracia também era uma peça chave para a estabilidade e prosperidade da região. 

Intervir para o alargamento da democracia casaria os interesses norte-americanos com as 

responsabilidades estipuladas pela estratégia de política externa baseada no alargamento 

democrático (VARISCO, 2001, p.203). Além disso, a própria crença no excepcionalismo 

norte-americano já explica em grande parte o ativismo estadunidense no sistema internacional 

em busca da promoção e difusão de seus valores pelo mundo (TEIXEIRA, 2010).  

A crise no Haiti em 1994 foi um momento importante não apenas para o governo 

Clinton, mas também para a comunidade internacional. Isso porque foi a primeira intervenção 

autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com o objetivo de restabelecer um 
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governo democrático, colocando em questão se a democracia poderia ser considerada como 

um direito a ser defendido pela comunidade de Estados.  Neste sentido, Petrus (2012) afirma 

que “A compreensão – valorativa, mas também normativa – de ausência de democracia como 

ameaça à segurança internacional legitimaria, a partir dos anos 90, outras intervenções 

externas” (p. 57). 

A intervenção conseguiu alcançar seus objetivos mais imediatos, embora a democracia 

não tenha sido de fato consolidada no país, que sofreu outras intervenções ao longo destes 20 

anos que sucederam a intervenção no Clinton. A UNMIH ficou no país até 1996, sendo 

substituída pela UNSMIH (Missão das Nações Unidas para Suporte no Haiti) que teve seu 

mandato estendido até 1997, quando a UNTMIH (Missão das Nações Unidas para Transição 

no Haiti) assumiu o papel de estabilizadora do Haiti, mas que no mesmo ano deu lugar a 

MIPONUH (Missão das Nações Unidas de Policiamento Civil no Haiti) que saiu em 2000, 

deixando o país desocupado até 2004 quando a ONU autorizou a novamente uma intervenção 

da MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti), que permanece no 

país até os dias de hoje (PETRUS, 2012). O quadro no Haiti leva ao questionamento do que 

realmente é necessário para a democratização de um país, abrindo espaço para pesquisas 

referentes à qualidade da democracia exportada e promovida pelos Estados Unidos e pelas 

Nações Unidas.  
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Remarks to the Canadian Parliament in Ottawa, February 23, 1995 

The President's News Conference With Prime Minister Wim Kok of The Netherlands, 

February 28, 1995 

Memorandum on Narcotics Producing and Transit Countries, February 28, 1995 

Remarks to the Nixon Center for Peace and Freedom Policy Conference, March 1, 1995 

Remarks to the Veterans of Foreign Wars Conference, March 6, 1995  

Letter to Congressional Leaders Transmitting a Report on Haiti, March 8, 1995 

Letter to Congressional Leaders on Deployment of United States Armed Forces to Haiti, 

March 21, 1995 

Remarks on the Major League Baseball Strike and an Exchange With Reporters in 

Tampa, March 30, 1995 

Remarks to United States Troops in Port-au-Prince, Haiti, March 31, 1995 

Remarks at an Arrival Ceremony in Port-au-Prince, March 31, 1995 

Exchange With Reporters Prior to Discussions With President Jean-Bertrand Aristide 

of Haiti in Port-au-Prince, March 31, 1995 

Remarks at the United Nations Transition Ceremony in Port-au-Prince, March 31, 1995 

 

 


