
s Estados Unidos nun-
ca perderam um sécu-
lo na vida. Foram co-
lonizados no século 
XVII. ficaram inde-
pendentes no século 

XVIII, começaram a tomar o lugar do 
império britânico no século XIX e vira-
ram uma superpotência no século XX. 
Eles vão perder o século XXI? A crise 
recessiva que parece desafiar todos os 
remédios clássicos e a ascensão em mar-
cha batida da China rumo ao topo do 
mundo estão se combinando agora para 
dar a nítida impressão de que o império 
americano começou a ser desmontado. A 
discussão está nos jornais, nos debates 
na televisão, no Congresso, nas universi-
dades. Na Amazon, a maior livraria vir-
tual do mundo, havia na semana passada 
118 livros tratando do "declínio da Amé-
rica". Uma pesquisa desse tema no Goo-
gle resulta em 9,1 milhões de páginas. 
As pessoas discutem freneticamente se 
os Estados Unidos estão mesmo em de-
clínio: em estando, quando é que pega-
ram a estrada errada e, principalmente, 
especula-se se há alternativas para a ma-
nutenção do status quo. 

Só a existência desse debate é extra-
ordinária. Na década de 90, com a que-
da do Muro de Berlim e a dissolução da 
União Soviética, os Estados Unidos se 
agigantaram como a potência incon-
trastável — invencível pelas armas, sem 
competidores na economia e dona de 
um modelo político que, de tão formi-
dável, só precisava ser diligentemente 
copiado mundo afora. "Uma hora o 
povo americano vai se dar conta de que 
nos tornamos uma nação imperial", es-
creveu o jornalista conservador Irving 
Kristol. Por que os Estados Unidos vi-
raram uma nação imperial? Kristol res-
pondia: "Porque o mundo quis assim". 
Arrogância à pane. se o mundo quis o 
dólar como moeda mundial, quis o in-
glês como idioma comum e quis os fil-
mes, músicas e seriados de televisão 
como cultura global, por que não querer 
o modelo político e econômico ameri-
cano como cânone universal? 

Os pensadores do xadrez internacio-
nal começaram a esboçar a "doutrina 
imperial": o país espalharia sua vontade 
pela via do convencimento, deixando o 
recurso à força para os casos perdidos. 
A Europa, dizia-se. renunciaria a ter 



uma política externa independente da 
americana. O século XX, "o século 
americano", na verdade teria sido só um 
prenuncio. O século XXL com a supre-
macia americana no decisivo campo das 
tecnologias da informação, é que seria o 
verdadeiro "século americano". Então, 
de repente, tudo começou a mudar. A 
primeira década do século foi terrível 
para os Estados Unidos. Os atentados 
de 11 de setembro, a destruição de Nova 
Orleans pela força das águas e pela in-
competência humana, os atoleiros béli-
cos no Iraque e no Afeganistão — e, por 
fim, o golpe dado pela crise de 2008, 
que fez sangrar o coração financeiro do 
império, pondo em dúvida os pilares ló-
gicos do modelo de produção de rique-
za exportado para o mundo. 

Grande Recessão é o nome que os 
americanos deram à crise, a pior desde 
a Grande Depressão. A taxa de desem-
prego está nas imediações de 9% na 
média nacional, mas passa de 15% em 
treze áreas metropolitanas e chega a es-
tupendos 30.4% em El Centro, sul da 
Califórnia (veja a reportagem na pág. 
196). O professor Jacob Hacker, da 
Universidade Yale, criou o índice de 
"insegurança econômica" para quantifi-
car a população que perdeu 25% ou 
mais da renda e não tem recursos para 
compensar a perda. Descobriu que a in-
segurança está no ponto mais alto em 
25 anos. A desigualdade está aumentan-
do. Em quatro décadas, o coeficiente de 
Gini, que mede o nível de concentração 
de renda, subiu de 0,39 para 0,47. Com 
isso, os 10% mais ricos embolsam quase 
a metade da renda nacional, coisa inédita 
desde as vésperas da queda da Bolsa de 
Nova York, em 1929. Empacou a formi-
dável mobilidade social, que garantia 
progresso material e moral a qualquer 
trabalhador capaz e honesto. Agora, as 
perspectivas são de estagnação para os 
40% dos que nascem na base da pirâmi-
de. Um teste com 300000 crianças e 
adultos revelou que a criatividade dos 
americanos vem declinando desde 1990. 
É a primeira queda desde que o teste pas-
sou a ser feito, na década de 50. 

A dureza interna só piora quando no 
cenário externo surge, pela primeira vez 
em gerações, um país, a China, com po-
tencial para superar os Estados Unidos 
em diversos, se não em todos os cam-
pos. A China vai formar mais Ph.Ds. 



em ciências e engenharia que os Estados 
Unidos neste ano. Desde outubro passa-
do, o país de Hu Jintao já tem o computa-
dor mais rápido do mundo, o Tianhe-1A. 
A China estaria para os Estados Unidos 
hoje como a Alemanha imperial esteve 
para a Inglaterra no início do século 
XX — o prenuncio do fim da hegemo-
nia. A Goldman Sachs já marcou data 
para a virada fatídica. Ela viria em 2027. 
quando a economia chinesa superaria a 
americana. É um prognóstico que fere o 
orgulho pátrio. Uma pesquisa recente 
mostra que 41% dos americanos acham 
que seu país é. hoje. menos importante 
do que era dez anos atrás. Desde o fim 
dos anos 70. período de tumulto político 
e econômico, a massa de descrentes não 
era tão expressiva. A China virou obses-
são. Ou coisa pior. "Estamos paranoicos 
com a China. As pessoas se deixam to-
mar por temores infundados", desabafa 
Jared Diamond, biogeógrafo da Univer-
sidade da Califórnia autor de duas obras 
excepcionais sobre a ascensão e a queda 
das civilizações. 

Da mesma maneira que a única con-
dição realmente necessária para morrer 
é estar vivo. um império para se des-
manchar precisa ter sido construído e 
existir. Os Estados Unidos se fizeram 
uma potência sem igual — e ainda des-
frutam essa situação. O PIB americano 
passa de 14 trilhões de dólares — é ape-
nas um pouco menor do que a soma dos 
PIBs das quatro outras maiores econo-
mias do planeta: Japão, Alemanha. 
França e China. A renda per capita, de 
46000 dólares, é a maior do mundo, 
quando se excluem países pequenos e 
atípicos por serem produtores de petró-
leo e de baixa densidade populacional, 
como Luxemburgo. 

As relações raciais são complica-
das? Não mais do que em outras partes 
do mundo e muito menos do que no 
passado. Um negro. Barack Obama, 
ocupa a Presidência, cargo a que foi 
guindado com votos da maioria branca. 
Isso em um país em que menos de cin-
quenta anos atrás havia bebedores sepa-
rados para negros e brancos. Grupelhos 
barulhentos se dizem islamofóbicos 



aqui e ali, mas a tolerância religiosa é 
plena. Existe gritaria contra a porosida-
de inegável da fronteira com o México, 
mas os imigrantes são bem recebidos. 
Nunca houve tanto respeito às mulhe-
res, homossexuais, deficientes físicos, 
índios. Onde está a decadência? O povo 
é bem nutrido. Nutrido até demais, com 
dois terços acima do peso. Os mercados 
estão abastecidos de frutas, legumes e 
flores. As cidades são limpas, os auto-
móveis são novos e param no sinal ver-
melho. A criminalidade está caindo. A 
gravidez de meninas na adolescência 
também. No centro das metrópoles, não 
há pichações nem hordas de mendigos. 
Em Nova York ou Los Angeles. Chica-
go ou Boston. São Francisco ou Dallas, 
as calçadas são limpas, os museus estão 
abertos, os gramados bem cuidados. 
Nas ruas, sente-se no ar cheiro de ca-
chorro-quente ou café, às vezes de as-
falto ou suor. mas não de lixo ou urina. 
Cadê então a decadência? 

Em pane, ela está em minifúndio de 
dúvida dentro da alma dos americanos. 
Nos anos 80. o cientista político Samuel 
Huntington, falecido em 2008, contou 
que. da década de 50 até então, o país 
tivera cinco "ondas declinistas". Cada 
era teve seu fantasma. No fim dos anos 
50 era o Sputnik, o satélite artificial pio-
neiro dos soviéticos. Nos anos 60, o as-
sassinato de John Kennedy, a Guerra do 
Vietnã, o psicodelismo do pessoal da era 
de Aquário. Na década seguinte, a re-
núncia de Richard Nixon, o escândalo 
do Watergate, os choques do petróleo. 
Em 1979, o presidente Jimmy Carter fez 
o discurso da malaise (mal-estar), dizen-
do que o país embicara no rumo do caos. 
Hoje, fala-se dele como piada datada. O 
veterano jornalista James Fallows, que 
escrevia discursos para Carter, mas nada 
tem a ver com a malaise, diz: "Desde 
que tenho consciência de mim mesmo, 
os EUA se enxergam à beira da ruína". A 
conversa não muda. Nos anos 80. a 
ameaça irresistível — quem ainda lem-
bra? — era o Japão. 

Abstraindo toda a elucubração inte-
lectual sobre como os americanos se 
enxergam, qual é, no campo da reali-
dade objetiva, a situação real dos Esta-
dos Unidos? O império americano man-
tém o mesmo brilho, mas começa a ser 
eclipsado por novos poderes que sur-
gem no mundo. Em resumo, o novo 



contexto deve-se à ascensão dos outros 
países, com a China liderando o bloco, 
e não à decadência dos Estados Unidos. 
Isso é palpável. Em Seul, na Coreia do 
Sul, no fim da recente cúpula do G-20. 
o presidente Barack Obama deu sua re-
ceita para diminuir as tensões interna-
cionais produzidas pelo desequilíbrio 
cambial. Obama sugeriu que cada país 
estabelecesse um limite para superávit e 
para déficit. Em outros tempos, a reu-
nião se desenrolaria em tomo da pro-
posta imperial. Obama foi solenemente 
ignorado. "Os Estados Unidos estão, 
lenta e naturalmente, perdendo posição 
anormal e única na comunidade interna-
cional para ser um dos mais proeminen-
tes integrantes do pequeno clube das 
grandes potências", diz o historiador 
Paul Kennedy, da Universidade Yale, 
que escreveu especialmente para VEJA 
o artigo publicado na página 206. 

Como regra, os impérios são as mais 
complexas catedrais da civilização. São 
o pináculo do poder, do luxo. da cultura, 
mas também o ápice da loucura, da sor-
didez. da violência. Os impérios sempre 
têm. ou se atribuem, uma missão que jul-
gam nobre em favor da humanidade. 
Pode ser difundir uma religião, eliminar 
uma atividade considerada selvagem, 
disseminar uma prática supostamente 
superior. A França construiu um império 
com fervor revolucionário para cumprir 
sua "missão civilizatória". A Inglaterra, 
com energia comercial, autoconfiança e 
muito carvão, construiu um império ul-
tramarino carregando "o fardo do ho-
mem branco". Os impérios se definem 
pela escala, pela dimensão, pelo tama-
nho. Como os diamantes, são uma ques-
tão de quilate. Ah, e como atiçam a am-
bição humana! Para ser imperador — ou 
rei, faraó, califa, sultão, czar —, homens 
e mulheres já fizeram de tudo sobre a 
Terra. Herodes matou as crianças de Be-
lém. Nero matou a própria mãe. Até pa-
pas pintaram e bordaram no tempo em 
que ocupar o trono de São Pedro confe-
ria poder temporal quase ilimitado. 

Os Estados Unidos não são um im-
pério clássico, com possessões colo-



niais governadas por emissários da me-
trópole, mas um país que se colocou 
desde o berço uma missão universal. 
Essa ideia é recorrente em toda a histó-
ria americana. O último presidente 
americano genuinamente imperial foi 
Ronald Reagan. Ele venceu o inimigo 
histórico do país. do Ocidente e. na vi-
são dele, do mundo: o comunismo. 
Reagan ajudou a fazer ruir o "Império 
do Mal", a União Soviética, e, ao fazê-
lo, elevou os Estados Unidos ao posto 
de "Império do Bem". É o que Reagan 
deixou claro em discurso famoso: "Os 
Estados Unidos continuam sendo a der-
radeira esperança para a humanidade 
atormentada pela tirania e pela misé-
ria". O desenvolvimento óbvio dessa 
visão é a tese do "excepcionalismo 
americano", que denuncia um traço 
messiânico de "povo eleito" e revela 
um impulso isolacionista. Com a volta à 
normalidade, na visão de Paul Kenne-
dy, a tese do excepcionalismo se des-
mancha no ar. 

Dos impérios de ontem e de hoje. 
sabemos muito sobre seus períodos de 
glória — quase nada sobre como nas-
cem e morrem. Em seu estupendo Why 
the West Rules (Por que o Ocidente Do-
mina), o historiador Ian Morris, da Uni-
versidade Stanford, mostra como as ci-
vilizações são incapazes de controlar as 
forças de seu próprio sucesso, produ-



zindo a gangorra de ascensão e queda, 
sucessivamente. Somos inclinados a 
achar que os impérios repetem o ciclo 
da vida: nascem, crescem, reinam, de-
clinam e morrem. O encadeamento pa-
rece lógico e irrefutável. Mas os impé-
rios não cumprem uma trajetória de 
queda previsível e gradual. Como diz o 
historiador Niall Ferguson, professor de 
Harvard, eles oscilam o tempo todo en-
tre a ordem e a desordem, em constan-
te adaptação: "Os impérios parecem 
mais um formigueiro do que uma pirâ-
mide egípcia". Por isso, diz ele, caem 
em ritmo mais veloz e de modo mais 
desorganizado do que seria razoável 
supor: "Impérios, cedo ou tarde, su-
cumbem a disfunções repentinas e ca-
tastróficas. A queda da maioria deles 
veio associada a crises fiscais". Crise 
fiscal? Bem. os Estados Unidos estão 
imersos em sua maior crise dessa natu-
reza. Mas, como se verá adiante, isso 
não pode ainda ser tomado como pre-
nuncio do colapso catastrófico. 



professor de Harvard Joseph 
Nye, especialista em assuntos 
mundiais, sustenta que as rela-
ções de poder no mundo atual 

estão de tal forma complexas que o pa-
pel dos Estados Unidos só pode ser ex-
plicado por um desenho tridimensional 
em que três tabuleiros de xadrez se so-
brepõem. Escreveu Nye para VEJA: 
"Embora os Estados Unidos sejam mui-
to eficientes na adoção de medidas con-
vencionais, há muitas coisas nada con-
vencionais ocorrendo no mundo. Sob a 
influência da globalização e da revolu-
ção da informação, a política mundial 
está se transformando de tal maneira 
que os americanos não conseguem atin-
gir seus objetivos sozinhos. A estabili-
dade financeira internacional 6 vital 
para a prosperidade americana, mas os 
Estados Unidos não podem prescindir 
da cooperação de outros países para ga-
rantir essa estabilidade. As mudanças 
climáticas também vão afetar a quali-
dade de vida em nível global, mas esse 
problema não pode ser tratado unilate-
ralmente pelos Estados Unidos". • 









O paralelo histórico interrompe-se 
aqui. Não há risco de bolcheviques 
americanos assomarem às escadarias 
do Capitólio. Há menos perigo mesmo 
no germe do desequilíbrio fiscal. Niall 
Ferguson, historiador de Harvard, já 
mostrou como a sangria fiscal afetou 
impérios como a França pré-revolucio-
nária, o otomano e o britânico. Mas a 
realidade agora é mais complexa e isso 
favorece os Estados Unidos. A relação 
dos EUA com a China não é de devedor 
e credor. Do ponto de vista apenas fi-
nanceiro, ela pode ser mais bem expli-
cada por uma idéia tão antiga quanto 
verdadeira: "Se eu devo 1000 dólares 
ao banco, o problema é meu; se devo 1 
bilhão de dólares, o problema é do ban-
co". Portanto, o interesse da China em 
manter o valor da montanha de títulos 
do Tesouro americano que ela comprou 
é tão grande quanto o dos Estados Uni-
dos. Isso significa que a China simples-
mente não pode se desfazer em massa 
dos títulos do Tesouro americano em 
seu poder sob pena de eles virarem pa-
pel pintado antes que apareça um com-
prador. Não é do interesse de Pequim 
também endurecer o jogo comercial de 
uma maneira tão drástica a ponto de fe-
rir de morte a economia americana. Es-
tados Unidos e China são estrelas biná-
rias e suas economias estão interligadas. 
Se uma sofre, a outra também sofre. 

Isso não significa que de ambos os 
lados do globo as rivalidades não este-
jam crescendo em outros campos. A fa-
tia americana de universitários caiu de 
31% para 27%, mas ainda é estupenda (a 
da China é de 11 %). Apesar da queda, o 
país segue líder em ciência e tecnologia, 
publicação de artigos científicos e prê-
mios Nobel — disparado. O número de 
patentes de novos inventos caiu, mas 
agora os Estados Unidos respondem 
"apenas" pela metade dos inventos mun-
diais, embora tenham 5% da população 
global. A infraestrutura requer imen-
sos investimentos, mas isso para se man-
ter no nível da excelência. O governo 
está paralisado, o que prejudica os negó-
cios, mas seria um exagero dizer que is-
so já compromete o florescimento do 
setor privado e sufoca o surgimento da 
futura internet, do futuro GPS ou do fu-
turo projeto do genoma humano — em-
preendimentos que começaram no âmbi-
to do governo. Os imigrantes são 11,7% 



da população. É menos do que os 14,7% 
de antes. Só que o "antes" é 1910. Só 
paranoicos acham alarmante uma queda 
de 3 pontos porcentuais no curso de um 
século. Com tudo isso, a produtividade, 
em queda na Europa, está-se expandindo 
nos Estados Unidos. Apesar da crise, o 
país é o quarto mais competitivo do 
mundo, atrás de Suíça, Suécia e Singa-
pura. É líder em setores de vanguarda: na 
tecnologia da informação, biotecnologia 
e nanotecnologia. 

A inovação e o empreendedorismo, 
partes do espírito fundador dos Estados 
Unidos que se personificaram na figura 
de Thomas Edison (todo mundo sabe: 
ele inventou a lâmpada elétrica: pouca 
gente sabe: registrou outros 1092 in-
ventos), permanecem operando seus 
milagres. A crise abalou o fluxo finan-
ceiro, mas não eliminou a cultura que 
forjou as condições favoráveis nas quais 
os americanos trabalham: o apoio à pes-
quisa, à descoberta, ao conhecimento. 
Segue de pé o ambiente que estimula os 
negócios, a criatividade e a valorização 
do trabalho. Em 2009. os americanos 
tiveram treze dias de folga. Os ingleses 
tiveram 26. Os franceses, 38. 

O quadro geral mostra que os pila-
res sobre os quais os Estados Unidos se 
ergueram como uma superpotência es-
tão sólidos. A começar pelo fundamen-
tal: a educação — básica e universitária. 
É ilustrativa a história do economista 



Robert Solow. Em plena depressão da 
década de 30, sua família não tinha di-
nheiro para matriculá-lo nas melhores 
escolas privadas. Solow frequentou uma 
escola pública de excelente qualidade e 
aprendeu a ler os clássicos. "Eu tinha 
16 anos e a professora mandou ler Dos-
toievski. Tolstoi. Balzac. Flaubert. Ler 
de verdade, pensando no que lia. Apren-
di que era mais importante do que jo-
gar beisebol." Acabou na universidade, 
competindo em condição de igualdade 
com os filhos de famílias abastadas que 
freqüentaram escolas caras. Em 1987. 
Solow ganhou um Nobel. Hoje, os Es-
tados Unidos estão na batalha para re-
cuperar a qualidade da educação básica, 
mas a excelência das universidades 
continua intacta. Na lista da QS. empre-
sa que realiza um respeitado ranking 
educacional, das quinze melhores uni-
versidades do mundo, onze são ameri-
canas. (A Universidade de São Paulo, a 
melhor do Brasil, aparece em 207° lu-
gar.) A número 1 do ranking é Harvard, 
por onde já passaram sete presidentes 
americanos e mais de quarenta prêmios 
Nobel. Solow é um deles. 

Em boa medida, o sucesso america-
no é resultado da abertura à imigração. 
Graças aos cientistas que atraíram no 
passado, os Estados Unidos consegui-
ram ser o primeiro país a fazer a bomba 
atômica e a pisar na Lua. E a cooptaçâo 
de cérebros brilhantes segue eloqüente. 
Em 2000, os estrangeiros representavam 
12% da força de trabalho americana, mas 
eram quase 50% dos Ph.Ds. em ciência e 
engenharia. Cerca de 25% dos membros 
da Academia Nacional de Ciências nas-
ceram no exterior. O caso mais citado a 
favor da imigração nem é membro da 
academia de ciências. É Sergey Brin, 
nascido em Moscou, educado nos Esta-
dos Unidos e fundador do Google. A 
imigração ainda pode salvar os Estados 
Unidos da cilada demográfica, que tan-
to ameaça os países desenvolvidos. O 
Census Bureau, o IBGE americano, cal-
cula que a população americana chega-
rá a 375 milhões em 2030, se o atual 
fluxo de imigrantes for mantido-. É um 
ritmo de crescimento como o da índia. 
Garantindo a proporção entre ativos e 
inativos, os Estados Unidos terão me-
lhores condições de enfrentar a pressão 
sobre o sistema de previdência, aposen-
tadorias e pensões. 



Com esse tipo de mentalidade, Toledo 
está saindo da crise. Conhecida como a 
"cidade do vidro", era fornecedora prefe-
rencial de para-brisas à indústria auto-
mobilística sediada ali perto, em Detroit. 
Agora, está começando a ser conhecida 
como a cidade da energia solar, que já 
emprega 6000 pessoas e virou fonte de 
inovações na área. "Esse tipo de coisa 
pode acontecer em Nova York, Chicago ou 
São Francisco, mas estamos fazendo em 
Toledo", diz, orgulhoso, Steven Weathers, 
executivo da RGR entidade que investe 
em desenvolvimento de tecnologia. 
Já ajudou a deslanchar 76 empresas, 
25 na área de energia solar.Toledo recebe 
uma quantidade de sol anual semelhante 
à da Alemanha, nada muito promissor. 
Mas, como o impulso inventivo não 
para, já está estudando uma tecnologia 
para captar energia solar mesmo em 
dias nublados. 

Em uma sociedade complexa e per-
meada por tensões como a dos Estados 
Unidos, a tolerância com imigrantes é 
um desafio constante. Uma parte dos 
americanos convive bem com uma babel 
de línguas e deuses. Em Nova York. qua-
se 40% da população da cidade é nascida 
no exterior. Mas outra paite dos america-
nos teme a ascensão do espanhol, quer 
fazer do inglês o idioma oficial, cultiva o 
protestantismo como a verdadeira reli-
gião e despreza os valores que não vêm 
da matriz anglo-saxônica. Felizmente, 
esses têm sido o lado perdedor, até aqui. 
Se continuar assim, um dia o presidente 
americano poderá se chamar Richard 
Martínez, talvez Steven Mendoza. Con-
forme o último censo, entre os sobreno-
mes mais comuns no país estão os previ-
síveis Smith, Johnson e Williams. Na úl-
tima lista divulgada, entre os primeiros 
dez. já aparecem Garcia e Rodriguez. É 
um fenômeno demográfico, cultural, imi-
gratório sem par no mundo, algo só pos-
sível numa sociedade abena, democráti-
ca. flexível, ainda que tensa e contraditó-
ria — elementos que fazem boa parte do 
mundo torcer para que o império ameri-
cano mantenha seu fôlego. A alternativa, 
pelo que se desenha até agora, é a China. 

Como todo império, os Estados Uni-
dos invadiram, ocuparam e subjugaram 
outros povos e estados, sobretudo na 
América Central. Apoiaram golpes, sus-

tentaram ditaduras. Os americanos 
tomaram territórios, dizimaram ín-
dios e escravizaram africanos. Ain-
da assim, herdaram da Inglaterra 
uma certa veia de império liberal, 
do tipo que reina mas oferece algo 
em troca. Os americanos consegui-
ram sintonizar—por sorte ou sabe-
doria — parte de seus interesses 
com o bem alheio. Salvaram a Eu-
ropa de três guerras, duas quentes e 
uma fria. não por generosidade ou 
altruísmo, mas em nome de seus 
interesses, que — de novo. por sor-
te ou sabedoria — se somaram aos 
mais nobres interesses. A China es-
tá ganhando terreno. Tem feito pe-
sados investimentos militares, mas 
ainda não rivaliza com a mais for-

midável máquina de guerra do mundo. 
Os EUA, como escreveu Paul Kennedy, 
exercem uma "hegemonia benigna". 
Que adjetivo merecerá uma provável he-
gemonia chinesa? 







Isso explica por que a cultura marcial 
entrou na vida "econômica, política e até 
espiritual" dos americanos, nas palavras 
do general-presidente Dwight Eisenho-
wer. Em Washington, na margem direita 
do Potomac, onde ficam os vivos, os ge-
nerais moram bem. ganham bem e des-
frutam um conforto de procônsules roma-
nos. Reformados, descolam uma boqui-
nha em algum conselho militar ou servi-
ço de inteligência. Nesse meio, Barack 
Obama é um estranho. Não tem passado 
militar. A falha só é perdoável porque 
decorre de um imperativo etário. Era no-
vo demais para servir no Vietnã, velho 
demais para lutar no Golfo. 

É notável que os Estados Unidos 
consigam travar duas guerras que, 
dentro do seu território, são invisíveis. 
Quem desembarca no país leva um sus-
to quando ouve, da boca de políticos ou 
comentaristas na televisão, que a "Amé-
rica está em guerra'. Que guerra? Na 
cruzada contra o terrorismo, pela pri-
meira vez o presidente americano não 
precisou aumentar impostos para bancar 
soldados no front. Em casa, não houve 
racionamento de energia elétrica, man-
teiga ou gasolina. Afora as bravas famí-
lias que mandam seus filhos para a ba-
talha, os americanos só sabem da guer-
ra pela televisão, lá longe, nas monta-
nhas de Tora Bora. Na definição lapidar 
do historiador David Kennedy, profes-



sor da Universidade Stanford, "o Exér-
cito está em guerra, não o país". Manter 
a casa em ordem enquanto a luta nas 
trincheiras se desenrola é um luxo só 
acessível aos impérios. 

Como mostra a história de Atenas e 
Esparta, também não existe império sem 
poder militar—e sem inimigo. Desde os 
ataques terroristas de 11 de setembro de 
2001, o inimigo dos EUA é o terrorismo 
islâmico. Como, por sua natureza, um 
novo terrorista pode brotar de todos os 
lados e a qualquer hora, as defesas ame-
ricanas reagiram de maneira capilar. Em 
10 000 locais nos Estados Unidos e em-
pregando 854000 agentes, funcionam 
hoje 1 271 entidades oficiais e 1931 em-
presas a serviço do governo empenha-
das no combate ao terrorismo. Em 
Washington, foram construídos, ou es-
tão sendo, 33 edifícios destinados a 
abrigar alguma atividade secreta de pre-
venção ao terrorismo. Como toda buro-
cracia, a de combate ao terror nos Esta-
dos Unidos pode estar começando a ter 
na manutenção e ampliação de sua es-
trutura e privilégios sua principal razão 
de viver. O fenômeno é antigo. 

O grego Konstanrinos Kaváfis (1863-
1933), em um de seus mais belos poe-
mas, escreveu: "Sem os bárbaros, o que 
será de nós? Ah, eles eram uma solução". 
Impérios que se prezam não ficam sem 
bárbaros. E bárbaros é que não faltam. 

cluído, não há sinal de que naquele mesmo 
local, há quase duas décadas, um morador 
entrou disparando sua pistola e matou 23 
pessoas. Em Fort Hood, também não há 
memória do massacre de treze pessoas co-
metido pelo psiquiatra Nidal Malik Hasan, 
quando estava para embarcar para o Iraque. 
A base de Fort Hood, ela própria, é uma vila 
militar de classe média, com cara civil. Num 
recente domingo ensolarado, sob 40 graus, 
Fort Hood descansava com a preguiça de 
um lagarto: lojas e ruas semidesertas, famí-
lias espichadas nos gramados das casas 
baixas, cerveja, churrasco. 

Em se tratando da guerra, talvez o me-
lhor seja não preservar memória alguma. 
Numa rua lateral de Killeen, em uma mo-
desta casa térrea, funciona o Under the 
Hood Café, que não chega a ser propria-
mente um café. É um local que apenas 
oferece um braço aos soldados: conselhos, 

uma consulta com psiquiatra, um apoio 
qualquer, uma boa conversa. "Eles che-
gam com raiva, com problemas com ál-
cool, automedicação, violência domésti-
ca", diz Cindy Thomas, 37 anos, cujo ex-
marido lutou no Golfo e duas vezes no 
Iraque e vive hoje com seqüelas físicas e 
psicológicas. "Aquele ali, o Jake, está com 
sérios problemas." Ela aponta para o sol-
dado que esteve seis meses no Iraque, 
voltou para ficar duas semanas com a 
família, mas não conseguiu retornar ao 
teatro de guerra. "Ele tinha uns apagões. 
Numa noite, dentro do quarto, voltou à 
consciência quando estava em cima do 
irmão com a faca no pescoço." São os 
segredos de Killeen, que, entre as cidades 
com mais de 100 000 habitantes, é a 
quarta em número de estupros, a sétima 
em assaltos, a oitava em crimes violentos 
e a 15a em homicídios. 



ções de combater em qualquer ponto do planeta, 
uma Força Aérea dotada de tecnologia de ponta e 
uma incomparável capacidade logística e de ob-
tenção de informações. Essa é a perna mais forte 
das três — embora também ela venha sendo amea-
çada de várias maneiras. 

A primeira é o crescimento da guerra "assimétri-
ca" em que o inimigo é formado por contingentes 
irregulares desvinculados de um estado. Quem quer 
que tenha visto o recente e premiado filme Guerra 
ao Terror, sobre as perturbadoras e sangrentas situa-
ções de combate no Iraque, sabe o que isso quer di-
zer. Significa que os becos de Falluja ou as altas 
montanhas de Helmand equalizam a luta. Alta tec-
nologia nada vale diante de um homem-bomba ou 
de uma mina terrestre bem escondida na estrada. A 
guerra convencional baseada na logística perfeita, 
na cadeia de comando e superioridade de material 
bélico, a guerra ao estilo do general Patton, não fun-
ciona em cenários onde os tanques não rolam pelas 
planícies, mas se arrastam combalidos pelo Passo 
Khyber. O uso intensivo dos modernos aviões não 
tripulados, que parece ser a salvação, é. na verdade, 
uma estupidez. Essa tática inibe as iniciativas de 
conquista de terreno. Cedo ou tarde, os aviões não 
tripulados vão perder a batalha. 

A segunda é o surgimento, seguindo o padrão 
histórico de ascensão e queda das Grandes Potên-
cias, de novas nações que avançam no imenso "es-
paço" geopolítico dos EUA pós-1945. A Rússia de 
Putin vem reanexando as regiões historicamente 
sob seu controle. Não parece haver muito que 
Washington possa fazer se a Bielo-Rússia ou uma 
Letônia, mesmo que esperneie e grite, forem reab-
sorvidas pelo Kremlin. A índia está empenhada em 

fazer do termo "Oceano Indico" algo mais do que 
uma expressão geográfica; em dez ou vinte anos, o 
controle será dela. De certa forma, isso é até bom, 
pois pode minar as ações decididas mas desajeita-
das da China de alcançar as reservas minerais 
africanas de que tanto precisa. Mas a China, por 
sua vez, fazendo uso de seus modernos arsenais 
(guerra eletrônica, submarinos silenciosos, mísseis 
oceânicos de baixa altitude), poderá em breve ga-
nhar a capacidade de empurrar a Marinha america-
na de volta para a Ilha de Guam. Portanto, goste-
mos ou não, as frotas americanas serão eventual-
mente empurradas para bem longe das costas da 
Ásia. Isso talvez não seja uma coisa de todo ruim. 

Mas, ao fim e ao cabo, as ameaças mais fortes de 
todas são a fraqueza econômico-fiscal dos EUA e a 
perigosa e crescente dependência de que outros go-
vernos financiem o déficit americano. Nenhum po-
derio militar pode se assentar sobre pilares de areia, 
pois não pode se fiar (para sempre) em emprésti-
mos estrangeiros. Mais cedo ou mais tarde, como 
diz o velho provérbio escocês, "quem paga o gai-
teiro é que pede a canção". O presidente, em uma 
Casa Branca cada vez mais solitária, e o Congres-
so. por seu turno, cada vez mais ineficaz, parecem 
incapazes de montar um pacote fiscal ao mesmo 
tempo eficaz e decente. 

Não é assim que se governa um país, especial-
mente a nação americana, que. apesar de todos os 
seus defeitos, é a viga mestra do mundo: Isso é 
preocupante para os vizinhos, para os muitos ami-
gos e para os aliados; preocupa até mesmo a índia 
e o Brasil, que vão assumir um papel maior nos 
assuntos mundiais nos anos que virão. Portanto, 
temos todos de pensar com cuidado antes de nos 
juntarmos aos que desejam apressar o fim da be-
nigna hegemonia americana no mundo. Podemos 
vir a lamentar sua falta. 

As marés da história vão um dia acabar com essa 
hegemonia. Isso é tão certo quanto o outono vai su-
ceder aos meses de verão e depois será vencido pelo 
inverno. A presença americana neste momento no 
mundo é forte, importante e extensa. Essa situação 
relativa, porém. é. francamente, uma anormalidade. 
A presença global americana vai baixar um grau ou 
dois — e isso não será nenhuma tragédia. 

Os Estados Unidos deixarão de ser uma potên-
cia mundial incontrastável para voltar a ser mais 
uma nação poderosa, mais uma nação que tem de 
ser ouvida e que — por um bom tempo — será a 
única com poder de intervir para aliviar o sofri-
mento das populações de regiões conflagradas do 
planeta. Os Estados Unidos continuarão sendo um 
país extremamente poderoso, mas não anormal-
mente poderoso. Isso não pode ser ruim. 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 43, n. 48, p. 186-208, 1 dez. 2010. 




