
O país 
 
Os Estados Unidos da América está localizado fora do 
continente europeu, no continente americano, 
precisamente na América do Norte, Faz fronteira com 
Canadá e México territorialmente e com Cuba, em sua 
fronteira marítima. Sua extensão territorial é de 9.371.175 
km² e sua população de 279,040 milhões de habitantes é de 
maioria cristã protestante. O idioma oficial é o inglês. Sua 
forma de governo é uma República presidencialista. Apre-
senta um PIB de US$ 9,661 trilhões apresentando uma ten-
dência de crescimento econômico e estabelecida como a 
maior potência econômica e militar do mundo. É membro 
Organização das Nações Unidas (ONU), do Conselho da 
Europa (como observador), Banco Internacional de Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD), Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Organização para a Segurança e Coopera-
ção da Europa (OSCE). Por sua alta posição no plano inter-
nacional, os Estados Unidos são membros das mais varia-
das Organizações Internacionais.   
 
 
O país e a OTAN 
 
Os Estados Unidos da América fazem parte dos membros 
fundadores da OTAN e tem uma expressiva participação 
em sua formulação e em suas operações.  Por ser a maior 
potência militar e econômica, seu desempenho na Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte sempre foi muito ati-
vo, sendo mais acirrado no período da guerra Fria. Por esses 
motivos, os EUA sempre se mostram muito colaborativos 
com os ideais do Tratado desta organização, sendo impor-
tante na colaboração e compromisso com o Artigo 5º do 
Tratado que afirma que um ataque militar a um dos mem-
bros é um ataque a todos os outros.  
 
 
 
 
 

Relações com a guerra do Kosovo 
 
Os Estados Unidos da América sempre se despontaram 
com um papel de grande importância no conflito. Desde o 
fim da guerra da Bósnia, quando as tensões entre Kosovo e 
Sérvia começaram a se acentuar e houveram os primeiros 
ataques contra os kosovares-albaneses, os Estados Unidos 
da América, juntamente com a União Europeia, foram os 
primeiros a denunciarem as violações aos tratados interna-
cionais.  Desde a guerra no território bósnio, os Estados 
Unidos adotam uma preferência pela intervenção militar 
que não envolve o envio de tropas terrestres, em primeira 
instância. Entretanto, isso não indica uma passividade da 
potência norte-americana. Antes, aponta para uma inter-
venção mais tática em suas resoluções de conflitos.  O go-
verno dos Estados Unidos demonstra grande preocupação 
com a violação de direitos dos kosovares-albaneses e vê a 
necessidade de frear estas com caráter de urgência.  
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