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Na última semana, o mundo assistiu perplexo ao presidente norte-americano George W. Bush 
afirmar que a invasão de seu país ao Iraque, ocorrida cinco anos atrás, foi um "sucesso". Com 
o custo estimado até agora de US$ 502, 5 bilhões, a guerra, hoje apoiada por menos de um 
terço do povo norte-americano, é apenas mais uma das facetas desastrosas de um mandato 
considerado por críticos e especialistas como um dos piores da história republicana dos 
Estados Unidos.  
 
A impopularidade ascendente de Bush, acentuada agora pela recessão que dia a dia cada vez 
mais toma conta da terra do Tio Sam, tem gerado no cinema e na televisão um fenômeno 
curioso. Nunca na história um presidente americano foi alvo direto ou tema de tantos filmes e 
programas de televisão como Bush tem sido.  
 
Ok, diriam os norte-americanos comuns mascando chicletes. Obras audiovisuais envolvendo a 
vida do presidente da nação mais poderosa economicamente do planeta não são novidade. 
Basta lembrar dos inúmeros filmes de ação hollywoodianos quase sempre exaltando a alta 
capacidade intelectual e coragem de presidentes fictícios dos Estados Unidos, ou "West Wing", 
série de TV que entre 1999 e 2006 exibiu numa ficção bem construída, os bastidores do poder 
na Casa Branca.  
 
A novidade agora é que os filmes e programas dirigem-se diretamente a Bush, citando-o 
nominalmente e, o mais relevante, tratando-o como um sujeito completamente abobalhado, 
para não dizer idiota.  
 
Enquanto, por exemplo, longas-metragens como "A Morte de George W. Bush, do diretor 
inglês Gabriel Range, mistura ficção e imagens documentais do próprio Bush para falar das 
investigações do "assassinato do presidente americano, "provavelmente por árabes", dando 
uma visão já nada gentil do atual mandatário americano, o desenho animado "Lil’ Bush", 
atualmente sendo exibido pelo canal de TV a cabo da Sony no Brasil, traça um apanhado do 
que poderia ter sido a infância de Bush na Casa Branca, quando seu pai era o então presidente 
norte-americano.  
 
Ácido, ferino e deliciosamente surreal. Estes são apenas alguns dos adjetivos que podem 
designar esta série de desenhos que estreou nos Estados Unidos em junho do ano passado 
com seis episódios e que, este ano, terá mais oito "capítulos" produzidos para uma nova 
temporada que deverá ir ao ar em pleno período eleitoral americano.  
 
Idéia genial de Donick Cary, da equipe de criadores de "Os Simpsons", "Lil’ Bush" (gíria 
americana que traduzida seria algo como "Bushinho") mostra Bush em idade pré-escolar, 
talvez por que queira insinuar que o todo poderoso comandante da Guerra do Iraque nunca 
tenha superado essa fase de sua vida.  
 
Se cineastas como Michael Moore exibiram sem nenhuma piedade a face mais aparvalhada de 
Bush perante a notícia dos ataques do 11 de setembro em documentários como "Fahrenheit 
9/11", em ‘Lil’ Bush" Cary parece buscar um explicação para o fato de Bush dar sinais 
constantes de ser tão limitado intelectualmente.  
 
Na visão do desenhista, Bushinho seria filho de um "Bush pai" conservador, que tem todas as 
suas ações - até mesmo as mais íntimas - comandadas pela opinião de seu conservador 
eleitorado. Já Bárbara Bush, mãe do fedelho, seria, segundo o cartum, a costura da cabeça do 
ex-presidente George Washington com o corpo de uma mulher também já morta, que "Bush 
Pai" desenterrou no cemitério.  
 
Como amigos mais fiéis - e sempre dispostos a seguir cegamente suas ordens, por mais 
disparatadas que elas sejam - Lil’ Bush teria ninguém menos do que: Lil’ Rummy, menção 
direta ao ex-todo poderoso secretário da segurança dos Estados Unidos; Lil’ Cheney, que um 
dia será o vice-presidente da América do Norte e Lil’ Condi - a temida Condoleezza Rice - que 



é, apenas no desenho animado que fique bem claro, completamente apaixonada por Lil’ Bush, 
embora o presidentinho não perceba sequer que ela é uma mulher...  
 
Claro que neste jardim da infância tão poderoso, onde o bagunceiro e mal aluno Bush reina 
sem maiores restrições por se aproveitar sem escrúpulos do fato de ser o "filhinho do 
presidente dos Estados Unidos", o pimpolho tem que conviver também com as crianças que 
"vivem de mal" dele. Aí entram em figurinhas como Lil’ Saddam, Lil’ Hilary e Lil’Obama, 
mostrando a capacidade que Donick Cary tem não apenas de perceber o atual quadro político 
americano, mas de vaticinar as pedras que Bushinho terá pelo caminho de sua vida.  
 
Com tramas beirando o "desrespeito moral" total - como é o caso do episódio em que se 
insinua que Lil’ Bush tem um caso homossexual com Lil’Blair - e personagens que são certeiros 
ao caricaturar os piores traços de cada um dos políticos representados, espanta não apenas 
que "Lil’Bush" tenha sido exibido em cadeia nacional de TV no ano passado, como também 
tenha ganhado um temporada com dois episódios a mais este ano.  
 
Mesma sorte não teve, por exemplo, a série "That’s My Bush", também exibida neste momento 
pela Sony brasileira e que estreou nos Estados Unidos em abril de 2001.O programa com 
roupagem que ironizava os sitcoms americanos dos anos 70 e 80 era um deboche deslavado a 
Bush (Timothy Bottoms), que tinha que enfrentar "terríveis problemas domésticos", sempre 
sendo auxiliado por sua fiel esposa, Laura (Carrie Quinn Dolin).  
 
De Trey Parker e Matt Stone, criadores do politicamente incorreto desenho "South Park", 
"That’s my Bush" durou apenas oito episódios e foi cancelada. Na época, a dupla de 
desenhistas anunciou que transformaria o seriado num filme para o cinema, o que não 
ocorreu. Neste intervalo, duas torres, símbolos máximo do capitalismo americano, foram 
derrubadas e a história americana - e a do mundo por conseqüência - seria bem outra.  
 
Enquanto segue de maneira quase autista afirmando que as decisões que tomou em seus dois 
mandatos foram as mais acertadas para os Estados Unidos e o mundo, Bush continua sendo 
uma fonte inesgotável para sátiras geniais como "Lil’Bush". Mas é preciso reconhecer, 
inclusive, que o país é realmente democrático quando permite que desenhos como este sejam 
levados ao ar em todo o mundo. Oxalá que os americanos não tenham, contudo, mais um 
presidente tão caricaturável e passível de sátiras. O mundo agradece.  
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