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Dizem os publicitários e experts de marketing que alguns empreendimentos  -- uma 

cadeia de lojas, um jornal – marcam sua presença no mercado e na sua área de atividade 
através de campanhas. Um país, de certo modo, também – e, neste, caso, as campanhas, 
em geral, envolvem a guerra, que é o empreendimento, por excelência, do estado nacional. 
Das funções elementares do estado, aceitas até mesmo pelos liberais minimalistas -- 
garantir a propriedade e contratos, manter a ordem interna, prover a segurança externa – 
esta última é, quase que por definição, nacional. Pode-se imaginar a regulação das 
propriedades e contratos operando através da legislação e dos controles subnacionais; 
pode-se ter polícia local e estadual. Os agentes da guerra, contudo, são nacionais. A 
declaração de guerra, não por acaso, assemelha-se, sempre, à liturgia da unidade, à 
integração plena das almas. 

A guerra é, também, o momento em que a estrela de Hobbes ofusca a de Tocqueville 
e Montesquieu. No momento da guerra, quase não resta lugar para a dispersão geográfica e 
social do poder político, quase não sobra espaço para a manifestação da pluralidade de 
opiniões -- a guerra concentra no braço federal o contingenciamento dos recursos, a 
condução dos comportamentos civis, a vigilância sobre os pensamentos dissidentes. Nada 
de Tocqueville. A guerra, além disso, desequilibra os contrapesos dos três poderes. Na 
guerra não há espaço para parlamentar – a administração executiva, fortemente militarizada, 
decreta e revoga. Na guerra não há quase lugar para julgamentos com direito a 
contraditório, processos e apelações – as cortes mudam de natureza e os julgamentos 
tendem ao sumário. O executivo empalma o Estado – nada de Montesquieu... 
 
“Povo escolhido”, “destino manifesto” 
 

Talvez não haja melhor encarnação dessa estória do que a história dos EUA. Com o 
nascimento da jovem república, o governo federal não era grande coisa – poucos efetivos, 
mínimo orçamento. Mas era ele que decretava a guerra e negociava, com outros soberanos, 
a aquisição de novos territórios. Foi assim ele se tornou proprietário legal de cerca de 2/3 
das terras norte-americanas, no início do século XIX. Foi graças a esse ativo que, por 
exemplo, pode deslanchar, na segunda metade do século XIX, uma política de educação 
que ajudou a interiorizar o desenvolvimento e ocupar o território, com os colleges e 
universidades criadas pela doação de terras. Foi assim, também, que estimulou o tecido de 
linhas férreas, viabilizando a passagem de uma economia capitalista competitiva de 
pequenas unidades para o capitalismo das corporações e monopólios, que iria se firmar na 
virada para o século XX. Para essas duas políticas – escolas e trens -- o governo federal 
doou o equivalente a um território da França! 
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O estado federal que saiu da Guerra Civil era, como se sabe, um poder muito 
diferente daquele de antes da carnificina. Uma outra guerra, antes disso, também constituíra 
um marco nessa campanha de construção nacional. No meio do século XIX, na ofensiva 
contra o México, tomou forma uma religião muito própria para isso: a doutrina do “destino 
manifesto”, a crença segundo a qual esse povo escolhido constituía uma espécie de Nova 
Jerusalém e encarnaria a missão de civilizar o que encontrasse pela frente  -- e aquilo que 
procurasse mais além, claro. 

 
Do bombardeiro B-52 ao Boeing 
 
Mas a Segunda Guerra Mundial foi um ponto ainda mais decisivo. Hoje se sabe: o 

governo Roosevelt manipulou habilmente a informação para manipular a opinião pública 
norte-americana. Os japoneses declararam guerra aos EUA e, cerca de vinte e quatro horas 
depois, atacaram um porto no Pacífico. Roosevelt escondeu a declaração japonesa, para 
afirmar a “traição vergonhosa” de Pearl Harbor e esmagar as muitas opiniões contrárias ao 
entusiasmo bélico.  

A Guerra mudou a face do país. Desapareceram os milhões de desempregados, 
assim como desapareceram os temas controversos. Federalizou-se ainda mais o país e o 
poder executivo armou, para si próprio, uma equipagem fantástica. Durante décadas, os 
norte-americanos haviam-se acostumado a um governo com orçamentos anuais no patamar 
dos 8 bilhões de dólares. Pois em cerca de 4 anos, durante a guerra, esse mesmo governo 
gastou mais de 320 bi!  O capitalismo norte-americano – impulsionado por uma política de 
Estado, note-se – montou uma infraestrutura (energia, comunicações, estradas) e uma 
capacidade industrial jamais vista e ainda inigualada. Passado o conflito, haveria que 
garantir a reconversão, para evitar a recessão e o desemprego – indústrias que faziam 
carros blindados e bombardeiros, fuzis e granadas, paraquedas e fardas, deveriam passar a 
fazer veículos civis, geladeiras, eletrodomésticos, televisores e rádio vitrolas. O mundo do 
consumo norte-americano teria que ser reinventado – e o resto do globo, também. Os norte-
americanos já não podiam se virar para si mesmos, para o seu isolacionismo, ou para o 
“internacionalismo” reticente que Wilson encenara na I Guerra. O mundo, agora, era a sua 
casa. Seria necessária reconstrui-la, remobiliá-la e, claro, cuidar que malfeitores não 
perturbassem o quintal. 

Mas, a reinvenção do capitalismo civil não seria o bastante. A partir desse momento, 
o corporate capitalism ianque não pode passar uma década sem uma grande guerra, além 
das pequenas invasões, golpes, assassinatos e atentados, promovidos pela CIA e outras 
organizações terroristas a ela associadas. Os norte-americanos, disse certa vez um 
articulista, substituíram a impossibilidade da modernização institucional – com sua 
constituição de 200 anos e seu bizarro sistema de eleição para presidentes – pela expansão 
de fronteiras, geográficas ou geoeconômicas. Curiosa coincidência, o comandante das 
forças armadas ianques no Vietnã se chamava ... Westmoreland. Não podia ser mais 
adequado. Eisenhower, general e republicano, teve a lucidez de reconhecer, no seu 
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discurso de despedida da presidência, que os norte-americanos corriam o risco de serem 
governados pelo complexo industrial-militar. 

Em 1968, J.K. Galbraith escreveu um livro, até certo ponto otimista, sobre o Novo 
Estado Industrial. É certo que, de início, apenas retoma algo que já se sabia há décadas: 2/3 
do capitalismo norte-americano eram dirigidos por umas 3 ou 4 centenas de grandes 
empresas. Mas, acrescentou: é graças ao casamento com o Estado e, claro, com a guerra, 
que essas corporações mantêm suas pesadas estruturas, suas políticas de inovação, 
necessárias para controlar, superar e substituir o mercado. É nelas que se faz pesquisa e 
desenvolvimento  -- e é isto essencial para dinamizar a economia norte-americana. A partir 
de sua pesquisa, de interesse militar, desenvolvem os produtos civis. E barateiam, porque 
afinal os custos do projeto já tinham sido pagos na prancheta dos militares – por isso, um 
analista, certa vez, chamou as corporações norte-americanas, em especial as mais 
dependentes do warfare, de “máquinas de externalizar custos”, um modo engenhoso de 
impor tributos e de transformar alentados custos fixos e grandes módulos mínimos de 
investimento em preços unitários viáveis.  Do B-52 viria o Boeing, como dos instrumentos de 
controle dos navios e aviões viriam os sistemas de automação civil e toda a parafernália da 
informática, da indústria do entretenimento e assim por diante. E esses são apenas 
exemplos mais visíveis. 
 
O que é o bem? O que é o mal? 
 

Estas frases foram ditas por G. W. Bush, nas vésperas da invasão do Iraque: “Nossa 
segurança, incluindo o suprimento de insumos estratégicos, não pode depender de países 
que tenham governos hostis”; "Quando se trata de nossa segurança, não precisamos da 
permissão de ninguém". Elas indicam o casamento de duas motivações simétricas e 
complementares na definição das políticas do governo ianque: os medos da indústria e a 
indústria do medo.  

Bush pai, quando presidente, declarou que a contenção do crime e do tráfico de 
drogas era o mais sério problema interno dos EUA. Procurava modelar a agenda do debate 
político no interior do país: não o emprego, a renda, as políticas de inclusão e seguro social -
- lei e ordem, tolerância zero, seriam os grandes temas e os grandes eixos da política 
republicana. Os gastos norte-americanos com o controle do crime cresceram 
formidavelmente na segunda metade do século XX. Em 1965, somavam US$ 5 bilhões; em 
1993, chegam aos US$ 100 bilhões.  

Bush filho transpôs, para o espaço internacional, a idéia paterna: os norte-
americanos deveriam combater o “eixo do mal”, os “ninhos de terroristas”, os estados 
“malfeitores”, que se tornaram santuários de terroristas, traficantes, bandoleiros. Colunistas 
conservadores chegaram a chamar a expedição punitiva ao Iraque de “desratização”. E é 
preciso destacar um ponto importante nesta peça. Os movimentos de Bush, frente à ONU e 
às tímidas oposições de governos europeus, pretendiam deixar claro uma questão de 
princípio, a afirmação de uma espécie de nova Constituição para o poder que ora mais alto 
se alevanta, um Código Penal de novo tipo: cabe ao governo norte-americano, e a ninguém 
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mais, nem mesmo a seus aliados capitalistas da Europa, definir o que é mal e o que é bem, 
quem é bom e quando deixa de ser... 
 
 
A onça e o fim dos dinossauros 
 

Talvez duas estórias “zoológicas” possam delinear um quadro que sugira destinos e 
tendências para esse novo animal, o capitalismo americano e seu Estado. A primeira 
estória, chamemo-la de “gênese da onça assassina”. A segunda poderíamos apelidar de “o 
fado dos dinossauros”. 

Vejamos o felino. Dizem que a onça não ataca o homem, se cruza com ele na 
floresta. Só o ataca se ela ou sua cria forem ameaçadas -- ou se estiver em estado de fome 
extrema. Mas, uma vez provado o cheiro desse sangue, o gosto dessa carne doce, uma vez 
verificada a facilidade do abate, o comportamento da onça muda radicalmente. Nasce um 
outro bicho. Ela não apenas ataca o homem se o encontra, ela o procura. Não pode viver 
sem ele... nos dentes. De que país falamos? Dos EUA do pós-guerra, sobretudo. 

E o dinossauro? A estória vem de uma teoria, formulada pelo Nobel de Física Luiz 
Alvarez, porto-riquenho radicado nos EUA. Simplifico o argumento. Quando a terra era ainda 
um planeta instável e assolado por chuvas de meteoros, os dinossauros dominavam a parte 
habitável do planeta. Um grande meteoro alterou, contudo, esse quadro. Os dinossauros 
eram, majoritariamente, herbívoros. Seu tamanho e suas pesadas couraças favoreciam seu 
domínio frente aos outros animais. O asteróide, porém, destruiu parte significativa da 
vegetação e mudou o regime de águas. O tamanho e a couraça passaram a ser elementos 
negativos para a sobrevivência. Não havia mundo que chegasse para aquela fauna de 
devoradores de árvores. Acho que, mais uma vez, pode-se perceber porque falo dos 
dinossauros para me referir aos EUA. Os norte-americanos consomem metade do petróleo 
do mundo – para mencionar apenas esse insumo, tão vital. Se os seus padrões de produção 
e consumo fossem compartilhados apenas pelos chineses, por exemplo, talvez não 
houvesse ar, água e subsolo para alimentar a espécie humana sequer por alguns meses. 
Para que “a América” continue a ser o que é, o resto do mundo precisa desistir de imitá-la – 
mais do que isso, vai precisar fazer uma bela dieta, talvez no limite da inanição. Se o resto 
da humanidade não quiser chegar mais depressa ao encontro coletivo com Jeová, será 
preciso que “a América” deixe de ser o que é. Mas... quem vai reeducar a onça assassina? 
E.. será que onça se reeduca? Teremos então o “fado dos dinossauros”? Estes 
desapareceram sem ter o poder de levar consigo, para o túmulo, o planeta e as outras 
espécies. Todos os grandes impérios da história humana desapareceram desse modo—mas 
eles não tinham essa chance macabra, a chance de dizer: se não for para nós, não vai ser 
para ninguém. 

O destino da humanidade será jogado, em grande medida, dentro dos EUA. É 
animador, mas ainda insuficiente, o fato de 1/3 da população norte-americana ser contra a 
invasão do Iraque, mesmo em um quadro de esmagamento das oposições, de censura e 
autocensura “patriótica” dos meios de comunicação de massa, de modelagem do 
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“consenso”. É animador, mas ainda insuficiente, o fato de manifestações pelo mundo inteiro 
empurrarem governos reticentes para posições de independência frente ao senhor da 
guerra. O crescimento dessas resistências -- e a dialética que entre elas se estabelece -- é a 
chave para entender o potencial de renovação da espécie humana, contra o possível, e 
talvez provável, fado dos dinossauros. 

 


