
Aula 11 - EUA



Eleição e sistema eleitoral
• Partidos: Apesar de ser um país multipartidário, o cenário dos EUA é 

dominado por dois grandes partidos. Além de filiar-se a um partido, o 
candidato pode se lançar de forma independente. 

• Partido Republicano: associado aos valores econômicos neoliberais 
(Estado pequeno, redução de impostos e programas sociais). São 
considerados um partido de centro-direita 

• Partido Democrata: associado a ideais como a ênfase nos serviços 
sociais e a um Estado mais interventor. Considerado um partido de 
centro-esquerda o cenário estadunidense.



Eleição e sistema eleitoral
• Quando um candidato independente (sem partido) consegue se 

eleger geralmente conquista uma cadeira no legislativo ou cargos mais 
baixos do executivo. 

• Eleições: indiretas, através do Colégio Eleitoral, em que cada estado 
tem um número de votos proporcional à sua população. Quando um 
candidato vence em um determinado estado, todos os votos desse 
estado no colégio eleitoral são dados ao candidato vencedor. 

• Voto no país não é obrigatório, os candidatos devem ser capazes de 
atrair o eleitor para as urnas.





Democratas

Republicanos





Estados perdidos pelos democratas em relação aos pleitos anteriores



Governo Obama
• A vitória de Obama pareceu sinalizar uma mudança interna e externa 

nos EUA. Obama já vinha se destacando como candidato devido ao 
fracasso da política externa de Bush, em especial devido aos conflitos 
do Iraque e Afeganistão. A explosão da crise econômica de 2008 (em 
setembro)  consolidou definitivamente a vitória de Obama. 

• Uma vez eleito Obama precisou encarar diversos desafios. Se por um 
lado sua vitória foi muito celebrada, por outro trouxe também muita 
expectativa. Esta expectativa pode ser simbolizada, por exemplo, pelo 
prêmio Nobel da Paz que Obama ganhou pouco tempo de vencer as 
eleições, ou seja, antes mesmo de ter de fato tomado qualquer medida 
efetiva.





Governo Obama
• A vitória de Obama apresentou uma divisão dos votos muito próxima 

ao mapa da escravidão no passado.



Governo Obama - polêmicas
• Uso de drones, aviões não-tripulados: Justificativa: atacar grupos 

extremistas. Críticas: violam diversas leis internacionais no que diz 
respeito a fronteiras e direitos humanos. Erros e mortes de inocentes 
são comuns. 

• “Obamacare”: criação de um sistema público de saúde custeado por 
impostos. Esta proposta gerou muita resistência em diversos setores da 
sociedade dos EUA. O país não contava com um sistema público e 
gratuito de saúde, os cidadãos eram “obrigados” a ter saúde particular 
ou ter dinheiro para garantir o atendimento quando necessário. 





Governo Obama - polêmicas
• Questão da prisão na base de Guantánamo: os EUA mantém uma 

base naval em Cuba. Dentro da base foi criada (governo Bush) uma 
prisão para suspeitos de terrorismo. A prisão é extremamente polêmica 
devido à dificuldade de acesso e a diversas acusações do uso de 
tortura. Se por um lado as informações obtidas são fundamentais para 
os EUA, por outros há pessoas que passaram mais de 10 anos presas 
sem nenhuma acusação formal até que foram libertadas quando se 
concluiu que eram inocentes. 

• Obama prometeu fechar a prisão mas não cumpriu a promessa.





Governo Obama - polêmicas
• Escutas e espionagem: Justificativa: segurança nacional. Polêmica: a 

violação do sigilo telefônico ou eletrônico é ilegal e expõe dados 
sensíveis da vida das pessoas. Não se sabe que uso será feito de tais 
informações.  

• Wikileaks, Julian Assange, e Edward Snowden se destacaram nesse 
contexto como símbolos da resistência à violação da privacidade pela 
internet.



Governo Obama - polêmicas
• 2015: Aprovação do “Casamento gay” pela Suprema Corte para todo 

o território dos EUA. A medida desagradou os setores sociais e 
religiosos mais conservadores. 

• Agravamento das questões raciais: Obama foi visto como um 
presidente que fez pouco (ou menos do que  se esperava) pela 
população negra. Em seu governo houve agravamento das questões 
raciais (ver adiante).





Luta por direitos dos negros – casos históricos
• Caso Rosa Parks (Alabama): fim da segregação racial no transporte 

público. 

• Caso Little Rock Nine (1957 – Arkansas): fim da segregação racial nas 
escolas públicas. 

• Martin Luther King e Malcolm X: Principais líderes dos movimentos 
pelos direitos dos negros nos EUA. King defendia a via pacífica, 
Malcolm X defendia o direito à reação violenta quando havia violência 
contra os negros (movimento dos Panteras Negras).



Luta por direitos dos negros – casos recentes
• Eric Garner (Nova Iorque, 2014), Mike Brown (Ferguson, Missouri, 2014), 

Freddie Gray (Baltimore, Maryland, 2015): vítimas de violência policial 
injustificada. Apenas no caso de Gray os policiais envolvidos foram punidos. 
Grandes protestos surgiram nos três casos.  

• Charleston (Carolina do Sul, 2015): Dylann Roof, supremacista branco, 
matou 9 negros que rezavam na Emanuel African Methodist Episcopal Church, 
umas das igrejas negras mais antigas do país. 

• 2016: Morte de Alton Sterling (Louisiana) quando já estava imobilizado pela 
polícia. Morte de Philando Castela (Minessota) após ser parado devido a um 
farol quebrado. O vídeo feito pela namorada mostra que Castela foi atingido 
enquanto tentava pegar sua carteira.



Luta por direitos dos negros – casos recentes
• Movimento Black Lives Matter: Fundado em 2013 após a absolvição 

do segurança que matou Trayvon Martin, um jovem negro. Organizam 
manifestações, protestos e outras ações



Governo Trump
• Como dito antes, Trump venceu devido a conseguir conquistar estados 

que antes eram tradicionalmente democratas. A vitória de Trump pode 
ser associada a diversos fatores. 

• Desencanto com o governo Obama. Obama cumpriu as promessas de 
sair das guerras do Iraque e Afeganistão, mas governou ainda sob a 
sombra da crise e também foi alvo de polêmicas. 

• Mulheres,  jovens, negros, latinos e homossexuais deram menos apoio 
à Hillary do que a Obama. Estes grupos foram considerados essenciais 
para a vitória de Obama.



Governo Trump
• Hillary Clinton não conseguiu empolgar o eleitorado democrata, 

apresentou diversas “fraquezas” políticas que Trump soube explorar. 
Por ter ocupado cargos públicos, Hillary tem um histórico. Já Trump 
sempre foi empresário: se por um lado falta experiência política, por 
outro também não há erros políticos a explorar em seu passado. 
Exemplo: Hillary autorizou ataques dos EUA à Líbia do então ditador 
Muamar Kadafi. A intervenção resultou na queda de Kadafi mas a Líbia 
mergulhou no caos, portanto a operação teve um final ruim. 

• Homens brancos sem escolaridade votaram em peso em Trump. 
Desemprego é grande nesta camada.





Governo Trump
• Trump adotou um discurso antipolítico, colocando-se como diferente 

dos políticos tradicionais e explorando a descrença da população na 
política tradicional. 

• Trump adotou um discurso nacionalista também, apelando aos 
desempregados e colocando-se contra a imigração, estimulando os 
setores nacionalistas e xenófobos. 

• Em política externa, explorou a “condescendência” de Obama com os 
inimigos dos EUA, prometendo ser um governante mais forte neste 
sentido.



Governo Trump
• Trump prometeu diminuir o envolvimento dos EUA em questões 

externas, diminuindo os gastos e exigindo mais dos aliados dos EUA 
pelo mundo. 

• Trump prometeu rever acordos comerciais liberais que, segundo ele, 
fazem os EUA perderem empregos. 

• Trump também explorou a questão da reaproximação dos EUA com Irã 
e Cuba (promovidas por Obama), pontos muito sensíveis da política 
interna dos EUA.







Governo Trump - medidas práticas
• Revisão de acordos ambientais que diminuem a competitividade (produção) 

dos EUA frente a seus concorrentes. 

• Retirada dos EUA do TPP – Trans Pacific Partnership, acordo que Obama 
buscava realizar criando um grande bloco comercial no Pacífico excluindo a 
China, como forma de combater o crescimento chinês. Para Trump este 
acordo levaria mais empregos para fora dos EUA. 

• Ataque à Síria: após o uso de armas químicas na guerra da Síria 
(supostamente por parte do governo Assad), Trump ordenou um bombardeio 
de instalações militares do governo Sírio. Tal medida teve como alvo o 
eleitorado americano, uma forma de provar que o novo governo é mais forte 
do que o anterior.



Governo Trump - medidas práticas
• Deslocamento de navios de guerra para perto da Coreia do Norte 

como forma de pressão após o governo norte coreano ter realizado 
novos testes com mísseis. 

• Restrição à imigração de pessoas de diversos paises muçulmanos. A 
medida foi derrubada pela Suprema Corte após uma grande polêmica. 

• Negação de autorização para membros da imprensa participarem 
de entrevistas, aplicada sobre alguns veículos de imprensa em 
especial.


