
Govender 
 
Governar já foi definido como “fazer estradas”. Mais recentemente, governar parece ser 
“vender”. Essa compreensão teve Woodrow Wilson quando afirmava, na véspera da decidir 
pela entrada dos EUA na primeira guerra, que a “democracia de empresa” deveria ser um 
instrumento para “estabelecer um novo padrão de comércio que resultasse atraente para os 
consumidores”.  
 
Desenhava-se o projeto de hegemonia estadunidense no mundo, casando a arte de governar 
com a arte de vender. Paralelamente se gestava o fordismo, com suas modalidades de 
produção em massa, homogenizando os gostos: 
 
“Deixem que vossas mentes e vossa imaginação percorram o mundo inteiro e, inspirados pela 
idéia de que são americanos e estão destinados a levar a liberdade e a justiça e os princípios 
da humanidade onde quer que viajem, vão e vendam aqueles produtos que farão do mundo 
um lugar mais cômodo e mais feliz e convertê-lo aos princípios da América.” 
 
Não poderia haver um enunciado mais típico da modalidade imperial estadunidense, juntando 
o chamado “destino manifesto” com a “sociedade do consumo”. Apoiava-se nisso também a 
visão dos EUA segundo a qual a democracia repousaria em hábitos comuns. Estender a 
democracia pelo mundo afora representaria estender os estilos estadunidenses de vida e de 
consumo, fazendo deles o modelo universal de “progresso”, de “bem estar”, de “tecnologia”. 
 
Ao abordar a o triunfo da sociedade de consumo estadunidense sobre a civilização européia, a 
ensaísta Victoria de Grazia, em seu último livro, “O império irresistível”, fala da ascensão do 
novo império como o de um “grande empório”, característico do império do mercado.  
 
Cujas fronteiras só estão limitadas pela ambição insaciável das grandes corporações, cuja 
expansão promove a conversão de tantos lugares tão diversos ao estilo de vida estadunidense. 
Não havia apenas uma vocação imperial e opressora do ponto de vista econômico, político e 
militar, mas também no dos estilos de vida. “Eficiência”, “progresso”, “serviço” – passaram a 
ser o seu léxico fundamental. 
 
A derrota do Japão - que incluiu duas bombas atômicas e a ocupação militar do país por vários 
anos – confirmou para os estadunidenses sua “vocação” universal, conquistando um aliado 
fundamental, originário de cultura absolutamente distinta da sua. 
 
Uma convergência estratégica entre o produtor de cinema de Hollywood, o vendedor de 
automóveis e os agregados comerciais do Departamento de Estado ou do Departamento de 
Comércio dos EUA foi a base do projeto ideológico dos EUA.  
 
Liberdade passava a ser identificada com liberdade de consumo, privilegiando o mercado e o 
egoísmo como valores essenciais. O sistema de criação de estrelas de Hollywood, as marcas, a 
publicidade, o super-mercado e o shopping center – foram elos do novo modelo hegemônico.  
 
A visão de sua hegemonia como consenso dos consumidores passou a comandar o 
expansionismo estadunidense e fortalecer-lhe os motivos do destino manifesto. Para isso o 
cidadão teve que ser redefinido como consumidor, o Estado substituído pelo mercado, os 
direitos pela competição, a igualdade pelo sucesso. 
 
O triunfo do campo ocidental na guera fria trouxe consigo a vitória de uma determinada 
concepção do mundo, a que considera a liberdade como a possibilidade de escolher entre 
estilos de vida diferentes. O consumidor passou a ocupar o lugar do cidadão, o governo passou 
a representar a arte de vender: vender uma imagem do governo, vender o país, vender 
ilusões. 
 
Democratizar, em oposição, significa desmercantilizar, subtrair da esfera mercantil para incluir 
na esfera pública, universalizar direitos. Reconhecer direitos iguais para todos, promover os 



que têm menos possibilidade de acesso a eles, exatamente o contrário do mercado, da venda 
e da compra, do custo/benefício.  
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