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Doutrina Bush X Doutrina Obama: Uma análise comparativa do combate ao 

terrorismo internacional 

1. Resumo 

O presente trabalho visa analisar de forma comparativa as presidências republicana 

de George W. Bush e do democrata Barack Obama nos Estados Unidos, no que 

concerne a sua grande estratégia e o combate ao terrorismo internacional, 

identificando diferenças e semelhanças. Tomando os atentados de 11 de setembro 

de 2001 como ponto de partida e o lançamento da Estratégia de Segurança 

Nacional de 2002 (Doutrina Bush), analisa-se a reorientação da política 

estadunidense diante da ameaça terrorista, abordando o conteúdo dos planos 

estratégicos e de segurança até o período contemporâneo. O objetivo principal da 

pesquisa consiste em demonstrar de que forma os princípios da agenda de George 

W. Bush influenciam a gestão de Barack Obama, bem como os desdobramentos das 

ações promovidas pelo atual governo estadunidense no campo da política externa e 

da estratégia militar. 

2. Introdução 

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, o combate ao terrorismo 

internacional ganhou prioridade na elaboração das diretrizes da estratégia e da 

política externa norte americanas, durante a presidência de George W. Bush (2000-

2008), responsável por declarar a chamada Guerra Global ao Terror (GWT). Apesar 

de buscar uma diferenciação em relação a seu antecessor, em virtude das críticas 

aos excessos cometidos pela Doutrina Bush em nome da GWT, o atual governante 

da potência estadunidense, Barack Obama (2009-2014) parece conservar e 

reproduzir muitas das condutas mais polêmicas características da agenda Bush 

Filho. Desse modo, a análise das semelhanças e diferenças existentes entre os dois 

governos no que concerne ao combate ao terrorismo se faz essencial para a melhor 

compreensão do papel desempenhado pelos Estados Unidos no cenário 

internacional político e militar do século XXI. 

3. Objetivos 

Objetivo geral: Procura-se analisar comparativamente as administrações de George 

W. Bush (2001/2008) e de Barack Obama (2009/2014) no que se refere à estratégia 



 

de combate ao terrorismo, levando-se em consideração o estudo da Estratégia de 

Segurança Nacional e dos Planos de Defesa de ambas as gestões, bem como suas 

oscilações no campo político, estratégico e militar. 

Objetivo específico: Contextualizar os atentados de 11 de setembro de 2001, e os 

documentos de estratégia nacional elaborados pela gestão Bush Filho e Obama; 

compreender as influências da Doutrina Bush e da Guerra Global ao Terror sobre o 

governo Obama, no que concerne ao combate ao terrorismo; relacionar os 

desdobramentos desse combate à discussão sobre as possibilidades de 

preservação da liderança norte americana no cenário global. 

4. Metodologia 

O método empregado nesse estudo se faz eminentemente qualitativo, consistindo 

na realização de levantamentos bibliográficos, compostos por livros e artigos 

publicados em periódicos especializados da área de política internacional. Além 

disso, são também contemplados documentos oficiais expedidos pelo governo 

estadunidense. Por fim, realizar-se-á a revisão e atualização dos levantamentos 

bibliográficos já obtidos até a presente fase da pesquisa. 

5. Desenvolvimento 

A pesquisa tem como base a revisão bibliográfica de autores especializados no 

estudo da política externa dos Estados Unidos e mais especificamente das 

dinâmicas de combate ao terrorismo internacional adotadas pelo país após os 

atentados de 11 de setembro de 2001. Nesse intuito, busca-se proceder à uma 

ampliação do levantamento bibliográfico pré existente, de modo a melhor 

compreender as similaridades e diferenças existentes entre as administrações Bush 

e Obama. 

6. Resultados Preliminares 

Analisando-se as leituras e conclusões obtidas até o presente momento, avalia-se 

que apesar de buscar inicialmente a diferenciação e o distanciamento em relação às 

medidas de caráter excessivo tomadas por seu antecessor nos auspícios da Guerra 

Global ao Terror, Barack Obama ainda preserva e reproduz muitas das práticas mais 

polêmicas da gestão Bush Filho, de tal forma que as duas administrações 



 

apresentem mais similaridades do que diferenças, sobretudo no âmbito tático e 

militar.  
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