
A M A N H Ã de 11 de Se

tembro de 2001, quan
do ficou clara a escala 
do ataque aéreo terro
rista aos Estados Uni
dos, George W. Bush 
autorizou os pilotos 

militares americanos a derrubar ja
tos de passageiros que não reagissem 
às ordens para aterrissar. Foi uma de
cisão séria, que poderia ter resulta
do na morte de centenas de civis. "Eu 
acabara de tomar minha primeira de
cisão como comandante-em-chefe 
em tempo de guerra", escreve Bush 
em seu livro de memórias, Decision 
Points (Pontos de Decisão). 

Para Bush, o 11 de Setembro foi uma 
absolvição pessoal, o momento em que 
sua presidência tornou-se isenta das 
críticas civis comuns. Ele frequente
mente se refere a si próprio como um 
líder guerreiro. O antecessor que cita 
com maior frequência, além de seu pai, 
é Abraham Lincoln. A "guerra contra 
o terror", ele afirma, foi uma campa
nha de magnitude existencial para os 
Estados Unidos, semelhante à guer
ra civil . A maioria dos presidentes se 
envolve em conflito militar, mas Bush 
imagina-se em um clube mais exclusi
vo: Abe, FDR, "Dubya". 

Não é apenas um salto metafórico. Ao 
assumir os deveres em tempo de guer
ra, o presidente adquire uma autori
dade adicional pela Constituição, que 
é central para a defesa de Bush contra 
a acusação de que ele atropelou valo
res e liberdades tradicionais america
nos em nome da segurança domésti
ca. A emergência militar torna dese
jável um Poder Executivo desenfre

ado: a aprovação de interrogatórios 
sob tortura; a vigilância das comuni
cações civis; a invasão do Iraque. Em 
cada caso, o comandante-em-chefe 
considerou melhor ser ousado e se
guro do que multilateral e arrependi
do. A ausência de outro ataque terro
rista em solo americano é um legado 
suficiente, diz Bush. 

É verdade que o território dos Esta

dos Unidos ficou livre de outra atro
cidade espetacular. Mas as decisões 
tomadas em prol desse objetivo afas
taram o país das regras normais da 
diplomacia e escapuliram do direito 
internacional. 

A América estava ferida. Bush rea
firmou seu poder da maneira mais ru
dimentar e assim o desperdiçou. Em úl
tima instância, ele reduziu a América. 

Mas Decision Points não tenta situar 
a presidência de Bush em um contex
to histórico ou global. É uma sequên
cia de episódios que supostamente re
velam a personalidade do homem no 
Salão Oval. Bush é altamente seleti
vo, elogiando-se generosamente por 
suas realizações (programas de aju
da à África, por exemplo) e tenazmen
te reatribuindo a culpa por coisas que 
deram errado, como a reação ao fura
cão Katrina (a falha foi do governa
dor democrata da Louisiana). Ele está 
disposto a admitir erros, mas só sobre 
questões de apresentação. "Que eles 
venham", admite, não foi uma respos
ta adequada aos ataques de insurgen
tes iraquianos. O discurso em traje mi
litar sob uma faixa que dizia "Missão 
Cumprida", quando o Iraque ainda es
tava em chamas, foi um exemplo de 
"encenação... que falhou". 

Talvez para não prejudicar sua imagem 
de zelote, Bush retrata sua tomada de 
decisão como diligentemente pragmá
tica. Lembra que pediu conselhos a to
dos os lados e escolheu a melhor op
ção no cardápio. Mas a Casa Branca de 
Bush não foi a corte do rei Salomão. O 
fato é que o presidente chegou ao car
go com um conjunto de convicções 
conservadoras formadas nos anos 70 
e geralmente inabaladas desde então. 
Bush descreve sua epifania política em 
relação ao governo Carter: "Eu temia 
que os Estados Unidos derivassem pa
ra a esquerda, em direção a uma versão 
dos Estados do bem-estar social euro
peus, onde o planejamento do gover
no central expulsava a livre iniciati
va. Eu quis fazer algo a esse respeito". 
Isso dá lugar a uma comparação intri
gante com sua lembrança dos assassi
natos de Bobby Kennedy e Martin Lu-
ther King, uma década antes, durante 
seu último ano de faculdade, que pro
vocam apenas uma sensação de que 
"tudo estava se descolando". 



A imagem de um filho ligeiramente 
delinquente da elite política e finan
ceira brilha pelo relato que Bush faz 
de sua criação, embora ele tente mos
trá-la como modesta e caseira. Apa
rentemente, porque a família se mu
dou para o Texas e se misturou com 
gente rude da indústr ia do petróleo, 
George tornou-se um sujeito comum 
que por acaso tinha algumas relações 

com o establishment da Costa Leste. 
Talvez ele acredite sinceramente 

que é um self-made man. Não há mo
tivo para se esperar que ele conheça a 
si mesmo - aparece como um lamentá
vel juiz de caráter. Pensa que fez uma 
profunda conexão com Vladimir Pu-
tin por causa do apreço do líder russo 
por um artefato religioso. Ele atribui o 
sucesso nas negociações com um prín

cipe saudita ao interesse comum pela 
agricultura. Fica desanimado quando 
seus amigos dos bons tempos o aban
donam. A visão profundamente pesso
al de Bush sobre as alianças reflete um 
vazio maior no pensamento estratégi
co. Ele parece ser genuinamente inca
paz de imaginar o mundo como é vis
to por um não americano. Seu capítu
lo sobre a "Agenda da Liberdade" - a 
doutrina de que o poderio americano 
deve ser usado para abrir igualmente 
os mercados e os sistemas políticos -
resvala na superfície das questões glo
bais, sem enfocar-se. 

Os relatos de Bush do governo duran
te a guerra e o desastre natural nun
ca são elegantes, mas transmitem um 
sentido de drama e urgência. O fluxo 
narrativo seca completamente quando 
ele chega aos maiores eventos econô
micos de nossa época. O diálogo pare
ce um roteiro de tevê preguiçoso. "Não 
temos tempo para nos preocupar com 
política", Bush faz o herói - ele mesmo 
- dizer. "Vamos descobrir a coisa cer
ta a fazer e fazê-la." Não há um senso 
de momento histórico. 

Isso é provavelmente porque a cri
se financeira não se presta à exposi
ção em termos da moral pessoal de 
Bush. Ela exigiu respostas técnicas 
que não são facilmente transforma
das nas orações fervorosas que pon
tuam as deliberações sobre o Iraque 
e o Afeganistão. Não há sugestão de 
que Bush sentisse que seus atos eram 
guiados por Deus. 

A função de sua fé não é prescrever, 
mas perdoar. O principal beneficiário 
dessa graça é, naturalmente, o próprio 
Bush. É fácil ver por que ele e Tony 
Blair se entenderam tão bem. Suas me
mórias, publicadas com intervalo de 
semanas, corroboram os relatos mútu
os de personagens que se encaixavam 
com facilidade. Ambos têm um senso 
de graça interior evangélica que torna 
suas opções imunes a críticas porque, 
seja qual for o resultado, a intenção foi 
honesta. É uma defesa brilhantemen
te circular e inexpugnável - o teste de 
uma política não é se ela funciona, mas 
se é moralmente autêntica, e o árbitro 
da autenticidade, por acaso, também é 
o autor da política. 
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