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 Walter Russell Mead é Henry A. Kissinger Senior Fellow para Política Externa dos EUA no Council 

on Foreign Relations (CFR) e um dos principais especialistas mundiais sobre a política externa 
americana.  Seu livro “Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the 

World” (“Providência Especial: A Política Externa Americana e Como Ela Mudou o Mundo”, 
Alfred A. Knopf, 2004) foi, na época, amplamente considerado por críticos, historiadores e 
diplomatas um estudo determinante, que iria mudar o modo através do qual se pensava a política 
externa americana, dentro dos EUA e também em outras partes do mundo.  Dentre diversos pêmios 
conquistados, “Special Providence” recebeu o Lionel Gelber Award como o melhor livro publicado 
em inglês sobre o temas das relações internacionais.  Sua tradução para o italiano recebeu o Premio 

Acqui Storia, como a mais importante obra histórica publicada em italiano.  

 Seu mais recente livro, “God and Gold: Britain, America and the Making of the Modern 

World” (“Deus e o Dinheiro: Grã-Bretanha, EUA e a Formação do Mundo Moderno”, Alfred A. 
Knopf, 2007) é um estudo fundamental sobre 400 anos de conflitos entre os poderes anglofônicos e 
seus rivais, desde as monarquias absolutistas como a Espanha e a França, passando por inimigos 
comunistas e fascistas no século XX, até a al-Quaeda nos dias de hoje.  

 Walter Russell Mead escreve regularmente artigos sobre temas de relações internacionais para o Los 

Angeles Times, Wall Street Journal, International Herald Tribune, Washington Post, Financial 

Times, Foreign Affairs, New Yorker, Atlantic, Harper’s e Esquire.  Atua regularmente como crítico 
literário do periódico Foreign Affairs e participa com frequência de programas nacionais e 
internacionais de rádio e televisão.  Em 1997, foi finalista do National Magazine Award na categoria 
de ensaios e críticas.   

 Sua principal área de interesse intelectual é a ascenção e desenvolvimento de uma ordem mundial 
liberal e capitalista, baseada no poder econômico, social e militar dos EUA e de seus aliados.  Suas 
estudos têm por foco analisar as implicações dessa ordem mundial para a política externa dos EUA, 
bem como para as sociedades norte-americana e internacional.  

Walter Russell Mead detém diplomas de pós-graduação com honras pelas Groton School e Yale 

University, onde recebeu prêmios em história, debate, e pela tradução do Novo Testamento do 
grego.  Tem viajado frequentemente pelo Oriente Médio, Ásia, Europa, África e América Latina, e 
participado de diversas conferências nos EUA e no exterior.  É membro fundador do conselho 
daNew America Foundation e Brady-Johnson Distinguished Fellow em Estratégia da Yale 

University.  Natural da Carolina do Sul, reside hoje em Jackson Heights, estado de Nova York.  

  

  

 

 

 


