PERRY ANDERSON

FORÇA E CONSENSO

Quando a contagem regressiva para a guerra começa mais uma vez no Oriente
Médio, em meio a níveis elevados de puritanismo e comoção no mundo atlântico,
são os parâmetros básicos da situação internacional corrente que exigem atenção,
e não a nuvem de retórica – seja beligerantemente oficial, seja ostensivamente
oposicionista – que a cerca. Esses parâmetros levantam três perguntas analíticas
importantes. Até que ponto a atual linha do governo republicano de Washington
representa um rompimento com a política norte-americana anterior? Se assim é,
o que explica a descontinuidade? Quais são as conseqüências prováveis da mudança? Para responder a isso, talvez seja necessária uma visão mais ampla que a
conjuntura imediata. O papel dos Estados Unidos no mundo tornou-se o tema de
uma série cada vez maior de posturas no espectro político estabelecido, e somente
parte das questões complexas que isso implica pode ser abordada aqui. Mas algumas flechas da aljava da teoria socialista clássica podem ser melhores que nada.

1
Os planejadores de hoje da política dos Estados Unidos são herdeiros de tradições ininterruptas de cálculo global do Estado norte-americano que datam dos últimos
anos da Segunda Guerra Mundial. Entre 1943 e 1945, o governo Roosevelt elaborou
o formato do sistema de poder norte-americano que a vitória sobre a Alemanha e o
Japão, em meio às crescentes baixas russas e dívidas britânicas, dava sinais de que
traria. Desde o princípio, Washington buscou dois objetivos estratégicos integralmente ligados. De um lado, os Estados Unidos decidiram tornar o mundo seguro
para o capitalismo. Isso significou dar prioridade máxima a conter a União Soviética
e deter a disseminação da revolução além de suas fronteiras, onde quer que isso
não pusesse diretamente em questão o espólio da guerra, como na Europa oriental.
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Com o início da Guerra Fria, a meta a longo prazo da luta contra o comunismo
tornou-se mais uma vez – como fora no princípio da intervenção de Wilson, em
1919 – não somente bloquear como remover o adversário soviético do mapa. Por
outro lado, Washington decidiu garantir a primazia norte-americana inconteste dentro do capitalismo mundial. Isso quis dizer, a princípio, reduzir a Grã-Bretanha à
dependência econômica, processo que começara com os próprios Empréstimos e
Arrendamentos, e impor uma regência militar pós-guerra na Alemanha Ocidental
e no Japão. Uma vez montado esse arcabouço, a grande expansão do capitalismo
norte-americano durante a guerra atingiu, com sucesso, as potências aliadas e as
derrotadas, para benefício comum de todos os Estados da OCDE.
Durante os anos da Guerra Fria, houve pouca ou nenhuma tensão entre esses
dois objetivos fundamentais da política dos Estados Unidos. O perigo do comunismo para as classes capitalistas do mundo todo, intensificado na Ásia pela Revolução
Chinesa, fez com que praticamente todos apreciassem ser protegidos, ajudados
e vigiados por Washington. A França, culturalmente menos próxima que a GrãBretanha e militarmente mais autônoma que a Alemanha ou o Japão, foi a única
breve exceção no governo De Gaulle. Fora esse parêntese, toda a zona capitalista
avançada integrou-se sem muito esforço a um império norte-americano informal,
cujos marcos foram Bretton Woods, os planos Marshall e Dodge, a Otan e o Pacto
de Segurança Nipo-Americano. No devido tempo, o capitalismo japonês e alemão
recuperou-se a ponto de se tornar um concorrente econômico cada vez mais importante diante dos Estados Unidos, enquanto o sistema de Bretton Woods cedeu
sob a pressão da Guerra do Vietnã no início dos anos 1970. Mas a unidade política
e ideológica do Mundo Livre mal foi afetada. O bloco soviético, sempre mais fraco,
menor e mais pobre, suportou mais vinte anos de queda do crescimento e escalada
da corrida armamentista, mas acabou desmoronando na virada dos anos 1990.
O desaparecimento da União Soviética marcou a vitória completa dos Estados
Unidos na Guerra Fria. Mas, do mesmo modo, o nó que amarrava os objetivos básicos da estratégia global norte-americana ficou mais frouxo. A mesma lógica não integrava mais seus dois objetivos num único sistema hegemônico. Assim que o perigo comunista foi tirado da mesa, a primazia norte-americana deixou de ser uma
exigência automática da segurança da ordem estabelecida tout court. Potencialmente,
o campo das rivalidades intercapitalistas, não mais apenas no nível das empresas,
mas dos Estados, abriu-se uma vez mais, já que, em teoria, os regimes europeus e
do leste da Ásia poderiam então considerar graus de independência impensáveis
 No

texto a seguir, que deve muito a um debate entre Gopal Balakrishnan e Peter Gowan, a
noção de hegemonia vem do uso de Gramsci. Recentemente a palavra recebeu outra acepção na
discussão coesa e vigorosa de John Mearsheimer em Tragedy of Great Power Politics; a respeito,
ver Peter Gowan, “A calculus of power”, New Left Review, n. 16, julho-agosto de 2002.
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durante a época do risco totalitário. Mas havia outro aspecto nessa mudança. Embora
agora faltassem à estrutura consensual do domínio norte-americano as mesmas vigas externas, sua superioridade coerciva foi, de um só golpe, aumentada de forma
abrupta e maciça. Afinal, com o apagamento da União Soviética, não havia mais no
planeta nenhuma força contrária capaz de suportar o poderio militar dos Estados
Unidos. Ficavam para trás os dias em que era possível os norte-americanos sofrerem um xeque-mate no Vietnã ou uma derrota por procuração na África do Sul.
Essas mudanças inter-relacionadas viriam a alterar o papel dos Estados Unidos no
mundo. A fórmula química do poder estava em processo de solução.

2
Na prática, contudo, os efeitos de tal mudança estrutural no equilíbrio entre
força e consenso dentro do funcionamento da hegemonia norte-americana mantiveram-se latentes durante uma década. Na verdade, o conflito que definiu os anos
1990 praticamente mascarou-os. A ocupação iraquiana do Kwait ameaçou o preço
do petróleo para todos os principais Estados capitalistas, sem falar da estabilidade
dos regimes vizinhos, e permitiu que uma ampla coalizão com aliados árabes e
do G 7 fosse logo montada pelos Estados Unidos para recolocar no trono a dinastia Sabah. No entanto, mais importante do que a lista de subsídios ou auxiliares
estrangeiros reunidos para a Tempestade no Deserto foi a capacidade dos Estados
Unidos de garantir o apoio total das Nações Unidas à sua campanha. Com a União
Soviética fora dos cálculos, o Conselho de Segurança pôde, daí em diante, ser
usado com confiança cada vez maior como biombo ideológico para as iniciativas
da única superpotência. Na aparência, era como se o alcance consensual da diplomacia norte-americana fosse maior do que nunca.
Mas o consenso assim ampliado era de um tipo especial. As elites da Rússia e –
isso começara antes – da China eram, com certeza, suscetíveis ao magnetismo do
sucesso material e cultural norte-americano como norma a ser imitada. Nesse
aspecto, a internalização, por potências subalternas, de valores e atributos seletos
do Estado dominante, que Gramsci consideraria característica essencial de toda hegemonia internacional, começou a se impor. Mas o caráter objetivo desses regimes
ainda estava afastado demais dos protótipos norte-americanos para que essa predisposição subjetiva constituísse uma garantia confiável em cada ato de aquiescência no Conselho de Segurança. Para isso, o terceiro nível que Gramsci certa vez
ressaltara – intermediário entre força e consenso, mas mais próximo deste último –
seria necessário: a corrupção. Usada há muito tempo para controlar os votos na


“O exercício ‘normal’ da hegemonia”, escreveu ele, “caracteriza-se pela combinação de força
e consenso, em equilíbrio variável, sem que a força predomine demais sobre o consenso.” Mas
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Assembléia Geral, foi então estendida aos países com poder de veto. Os estímulos
econômicos para ceder à vontade dos Estados Unidos abrangeram, na Rússia póscomunista, de empréstimos do FMI ao financiamento e à organização por debaixo
do pano das campanhas eleitorais de Ieltsin. No caso da China, concentraram-se
no ajuste fino da condição de “nação mais favorecida” (“most favoured nation”, ou
MFN) e em acordos comerciais. A aquiescência comprada nunca é igual à aquiescência cedida; mas, na prática, bastava que a ONU voltasse a um estado parecido
com os dias tranqüilos da deflagração da Guerra da Coréia, quando fazia automaticamente o que os Estados Unidos solicitavam. O pequeno incômodo de um
secretário-geral que às vezes não seguia os ditames norte-americanos foi afastado,
e instalou-se outro secretário, indicado pela Casa Branca, recompensado por encobrir o genocídio de Ruanda enquanto os Estados Unidos pressionavam pela intervenção nos Bálcãs. No final dos anos 1990, a ONU se tornara praticamente um
braço do Departamento do Estado, assim como o FMI é um braço do Tesouro.
Nessas condições, os planejadores da política norte-americana podiam enfrentar o mundo pós-Guerra Fria com uma carta branca sem precedentes. Sua
prioridade foi assegurar que a Rússia ficasse presa, econômica e politicamente,
na ordem global do capital, com a instalação de uma economia privatizada e uma
oligarquia empresarial no comando de um sistema eleitoral democrático. Esse
foi o maior objetivo diplomático do governo Clinton. A segunda preocupação foi
dominar as duas zonas adjacentes de influência soviética: a Europa oriental e o
Oriente Médio. Na primeira, Washington levou a Otan até as fronteiras tradicionais da Rússia, bem antes de qualquer expansão da União Européia para leste,
e encarregou-se de liqüidar o Estado iugoslavo. No último, a guerra pelo Kwait
foi um presente dos céus que lhe permitiu instalar bases militares avançadas na
Arábia Saudita e no Golfo, criar um protetorado no Curdistão e fixar o movimento
nacional palestino numa zona de espera sob controle israelense. Até certo ponto,
todas essas ações foram medidas de emergência surgidas da vitória na Guerra Fria
propriamente dita.
em certas situações em que o uso da força seria arriscado demais, “entre o consenso e a força
insere-se a corrupção-fraude, ou seja, o enfraquecimento e a paralisia do antagonista ou dos
antagonistas” (Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, Turim, 1975, v. III, p. 1638).


Os dois casos não são idênticos, mas, em cada um deles, ao lado de considerações pecuniárias, houve um elemento de submissão moral. Com base em cálculos de vantagens puramente
materiais, seria melhor para os governantes da Rússia e da China exercer seus vetos de vez em
quando para elevar seu preço de compra. O fato de não conseguirem ver uma lógica tão óbvia da
venalidade política indica seu grau de internalização da autoridade hegemônica.


Sobre Kofi Annan, ver Colette Braeckman, “New York and Kigali”, New Left Review, n. 9, maiojunho de 2001, p. 145-7; Peter Gowan, “Neoliberal cosmopolitanism”, New Left Review, n. 11,
setembro-outubro de 2001, p. 84.
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3
Em termos ideológicos, os contornos do sistema pós-Guerra Fria surgiram
mais devagar. Mas as guerras do Golfo e dos Bálcãs ajudaram a cristalizar uma
doutrina cada vez mais abrangente que une o mercado livre (o refúgio do neoliberalismo desde o período Reagan-Thatcher) às eleições livres (o principal tema da
libertação na Europa centro-oriental) e aos direitos humanos (grito de guerra no
Curdistão e nos Bálcãs). Os dois primeiros, com vários matizes, sempre fizeram
parte do repertório da Guerra Fria, embora agora reafirmados com mais determinação – uma mudança bem marcante na recuperação total da palavra “capitalismo”, considerada inconveniente no ápice da Guerra Fria, quando se preferiam os
eufemismos. Os terceiros, no entanto, foram a principal inovação do período e
muito fizeram para alterar a paisagem estratégica. Foram o pé-de-cabra na porta
da soberania nacional.
É claro que, na Guerra Fria, os princípios tradicionais que sustentavam a autonomia das nações em seus assuntos internos foram regularmente desrespeitados
pelos dois lados. Mas, como determinado por convenções diplomáticas – entre as
quais o próprio Estatuto da ONU –, tais princípios nasceram do equilíbrio de forças durante o período de descolonização que deu origem a um grande número de
Estados, em geral pequenos e quase sempre fracos, no Terceiro Mundo. Em termos jurídicos, a doutrina da soberania nacional pressupunha noções de igualdade
entre os povos, as quais conferiam alguma proteção contra a intimidação das duas
superpotências, cuja competição assegurava que nenhuma delas buscaria abertamente descartá-la por medo de ceder à outra uma excessiva vantagem moral. Mas,
com o fim da Guerra Fria e o desaparecimento de todo contrapeso ao campo do
capital, havia pouca razão para dar atenção demasiada a fórmulas que exprimiam
outra relação de forças internacionais, agora extinta. A Nova Ordem Mundial,
proclamada pela primeira vez em termos triunfalistas mas ainda tradicionais por
Bush pai, tornou-se, no governo Clinton, a busca legítima pela comunidade internacional de justiça universal e direitos humanos onde quer que estivessem ameaçados, sem atenção às fronteiras estatais, como condição da paz democrática.
Desde meados dos anos 1990, o ambiente em que o governo democrata atuava era invulgarmente propício. Dentro do país, encimava uma grande expansão
especulativa; no exterior, tinha à disposição um conjunto de regimes europeus sob
medida para seu programa ideológico doméstico. A versão do neoliberalismo
da Terceira Via ajustava-se com perfeição à catequese da “comunidade internacional” e a sua devoção comum aos valores humanos universais. É claro que,


Há uma discussão desse cenário em David Chandler, “ ‘International Justice’ ”, New Left Review,
n. 6, novembro-dezembro de 2000, p. 55-60.
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na prática, sempre que a lógica da primazia norte-americana se chocava com as
considerações ou os objetivos aliados, a primeira prevalecia. A realidade política
por trás da retórica multilateral ficou bem clara vezes sem conta naquela época.
Os Estados Unidos ameaçaram os acordos de Lisboa em 1992 e preferiram
ditar seus próprios termos na Bósnia – se necessário à custa de mais limpeza
étnica –, em vez de aceitar a iniciativa da União Européia; impuseram o ultimato de Rambouillet, que provocou a guerra em grande escala no Kosovo;
empurraram a Otan para as fronteiras de Belarus e da Ucrânia; e deram sua
bênção à reconquista russa da Tchetchênia – Clinton comemorou a “libertação
de Grozny” depois de um massacre que fez os acontecimentos de Sarajevo parecerem um piquenique.
Seja como for, todas essas ações em seu quintal atropelaram ou amesquinharam a sensibilidade da União Européia. Mas esta nunca foi tratada de modo indelicado ou ostensivo demais. Na verdade, no final do segundo governo Clinton, as
autoridades européias chegaram mesmo a ficar mais loquazes e veementes do que
Washington ao alardear a interligação entre mercado livre e eleições livres e a necessidade de limitar a soberania nacional em nome dos direitos humanos. Nessa
mistura, políticos e intelectuais puderam escolher o que mais lhes interessava.
Num discurso em Chicago, Blair superou o entusiasmo de Clinton com o novo
humanismo militar, enquanto, na Alemanha, um pensador como Habermas viu
o compromisso desinteressado com o ideal dos direitos humanos como definição
da própria identidade européia, isolando o continente das metas meramente utilitárias das potências anglo-americanas no bombardeio da Iugoslávia.
No fim da década, os planejadores estratégicos de Washington tinham toda a
razão de estarem satisfeitos com o balanço geral dos anos 1990. A União Soviética
fora jogada para fora do ringue; a Europa e o Japão estavam sob controle; a China,
atraída para relações comerciais cada vez mais íntimas; a ONU encontrava-se reduzida a pouco mais que um órgão licenciador; e tudo isso conseguido segundo a
mais branda das ideologias, na qual, a cada palavra, tropeçava-se em entendimento internacional e patrimônio democrático. A paz, a justiça e a liberdade espalhavam-se pelo mundo.

4
Dois anos depois, o cenário parece muito diferente. Mas em que aspectos?
Desde o princípio, o recém-chegado governo Bush demonstrou uma certa impaciência com a ficção de que a “comunidade internacional” seria uma aliança
de democracias iguais e um certo desdém pelas várias hipocrisias correlatas,
irritando a opinião pública européia, que ainda chorava por Clinton. Mas essas
mudanças de estilo não significaram uma alteração das metas fundamentais da
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estratégia global norte-americana, que permanece totalmente estável há meio
século. Entretanto, dois acontecimentos modificaram de forma radical a maneira como hoje se busca realizá-las.
O primeiro deles, é claro, foi o choque de 11 de Setembro. Embora jamais
tenha sido uma ameaça grave ao poderio dos Estados Unidos, os atentados atingiram prédios simbólicos e vítimas inocentes – matando num só dia quase tantos
norte-americanos quanto eles mesmos se matam num trimestre –, num espetáculo calculado para semear o terror e a fúria numa população sem experiência
de ataque estrangeiro. Uma retaliação dramática, em escala desproporcional ao
massacre, seria automaticamente o primeiro dever de qualquer governo, fosse
qual fosse o partido no poder. Nesse caso, o novo governo, eleito por margem
pequena e questionada, já tinha deixado clara sua intenção de impor uma postura nacional mais firme no exterior, abrindo mão de uma série de fachadas ou
placebos diplomáticos – Roma, Quioto etc. – que seu antecessor aprovara, ainda
que de forma bastante nominal. O atentado de 11 de Setembro deu-lhe a oportunidade inesperada de reconfigurar os termos da estratégia global norte-americana
com mais firmeza do que seria possível sem ele. De forma espontânea, a opinião
pública nacional estava agora mobilizada em prol de uma luta figurativamente
comparável à própria Guerra Fria.
Com isso, uma restrição fundamental foi suspensa. Nas condições pós-modernas, a hegemonia do capital não exige nenhum tipo de mobilização de massa.
Em vez disso, alimenta-se do oposto: da apatia política e do afastamento de qualquer
catexe da vida pública. Não votar, como observou o chanceler da Grã-Bretanha
depois da última eleição no Reino Unido, é a marca do cidadão satisfeito. Em
nenhum lugar esse axioma é mais aceito que nos Estados Unidos, onde os presidentes são regularmente eleitos por cerca de um quarto da população adulta.
Mas – eis uma distinção essencial – o exercício da primazia norte-americana exige uma ativação do sentimento popular além da mera aquiescência ao status quo
doméstico. Esta não costuma estar disponível de forma pronta ou contínua. A Guerra
do Golfo foi aprovada no Congresso por apenas um punhado de votos. A intervenção na Bósnia foi bastante retardada por medo da reação pouco entusiasmada do eleitorado. Até os desembarques no Haiti tiveram de ser rápidos. Aqui
sempre houve fortes restrições ao Pentágono e à Casa Branca: o medo popular das
baixas, a ignorância generalizada sobre o mundo exterior, a indiferença tradicional aos conflitos externos. Com efeito, há um abismo estrutural permanente
entre a gama de operações político-militares de que o império norte-americano
precisa para manter seu domínio e a atenção ou o compromisso de seus eleitores. Para cruzá-lo, é praticamente indispensável algum tipo de ameaça. Nesse sentido, assim como Pearl Harbour, os atentados de 11 de Setembro deram à
Presidência – que, aliás, já tentava mudar o modus operandi dos Estados Unidos
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no exterior – a oportunidade de uma virada muito mais rápida e ambiciosa. O
círculo em torno de Bush percebeu isso de imediato, e Rice, a conselheira de
Segurança Nacional, comparou o momento à origem da Guerra Fria – equivalente político da criação do mundo.
O segundo acontecimento, de importância nada menor, vinha germinando desde meados dos anos 1990. A guerra nos Bálcãs, valiosa como demonstração do
domínio norte-americano na Europa e estimulante por remover Milosevic, também
trouxe uma vantagem mais prática, embora indireta. Ali, pela primeira vez, em condições quase ideais, pôde ser posta à prova a “Revolução nos Assuntos Militares”
(RAM) que os especialistas vinham considerando iminente fazia algum tempo. A
RAM significou uma mudança fundamental da natureza da guerra, com a ampla
aplicação dos avanços eletrônicos às armas e aos sistemas de comunicação. A campanha da Otan contra a Iugoslávia foi uma primeira experiência – com muitas falhas
técnicas e erros de pontaria – das possibilidades de destruição unilateral criadas por
tais inovações. Mas o resultado já foi bastante espantoso e indicou o potencial de um
salto qualitativo na exatidão e no efeito do poder de fogo norte-americano. Quando
os planos para a retaliação contra a Al-Qaeda ainda estavam em preparação, a RAM
já avançara bastante. A blitz contra o Afeganistão, que mobilizou todo um arsenal de
satélites, mísseis inteligentes, aeronaves não-tripuladas, bombardeiros invisíveis e
tropas especiais, mostrou como ficara largo o abismo tecnológico entre o armamento norte-americano e o dos outros Estados e como poderia ser baixo, para os Estados
Unidos, o custo humano de novas intervenções militares pelo mundo. Na verdade,
o desequilíbrio global dos meios de violência depois que a União Soviética desapareceu foi redobrado, inclinando ainda mais os fatores constituintes da hegemonia a
favor do pólo de força. Afinal, o efeito da RAM é criar um vácuo de poder de baixo
risco em torno do planejamento norte-americano em que o cálculo ordinário dos
riscos ou dos ganhos da guerra seja diluído ou suspenso. O sucesso-relâmpago da
operação afegã, num terreno geográfico e cultural proibitivo, só poderia encorajar
qualquer governo a ações imperiais mais amplas.
Essas duas mudanças das circunstâncias – a intensificação do nacionalismo
popular logo após o 11 de Setembro, em casa, e o novo fôlego conferido pela RAM
no exterior – foram acompanhadas de uma alteração ideológica. Esse é o principal elemento de descontinuidade na estratégia global norte-americana vigente.
Enquanto a retórica do regime Clinton falava da causa da justiça internacional e
da construção de uma paz democrática, o governo Bush levantou a bandeira da


Ver Bob Woodward, “We will rally the world”, Washington Post, 28/1/2002, que noticia as gestões de Rumsfeld em prol da guerra com o Iraque já na manhã de 12 de setembro; quanto à
avaliação de Rice sobre a situação, cf. Nicholas Lemann, “The next World Order”, New Yorker,
1/4/2002, p. 42-8.

Força e consenso

69

guerra ao terrorismo. Não são motivos incompatíveis, mas alterou-se o grau da
ênfase atribuída a cada um. O resultado é um forte contraste do clima ambiental.
A guerra ao terrorismo orquestrada por Cheney e Rumsfeld é um grito de união
muito mais estridente, embora também frágil, que as carolices melosas dos anos
Clinton-Albright. A produção política imediata de cada um também é diferente.
A linha mais nova e impetuosa de Washington foi muito mal recebida na Europa,
onde o discurso dos direitos humanos era e é valorizadíssimo. Aqui a linha anterior era claramente melhor como idioma hegemônico.
Por outro lado, na Rússia e na China o oposto é que é verdade. Ali, a guerra
ao terrorismo, pelo menos temporariamente, constitui uma base muito melhor
para integrar os centros rivais de poder sob a liderança norte-americana do que
a retórica dos direitos humanos, que só irritava os dirigentes. Por enquanto, os
ganhos diplomáticos obtidos pela cooptação do regime de Putin para a campanha
afegã e a instalação de bases norte-americanas na Ásia central podem ser considerados por Washington mais substanciais que o custo dos queixumes inanes sobre
o unilateralismo norte-americano, característica tão marcante do cenário europeu.
O Tratado Antimísseis Balísticos está morto; a Otan penetra nos Estados bálticos
sem resistência de Moscou, e a Rússia anda ansiosa para unir-se ao concerto ocidental. A China também – a princípio incomodada com o discurso republicano
descuidado sobre Taiwan – tranqüilizou-se com o combate ao terrorismo, que lhe
dá a cobertura da Casa Branca para a repressão étnica em Xinjiang.

5
Se era esse o balanço quando um fantoche norte-americano foi suavemente
posto em seu lugar em Cabul, sob aplausos quase universais – dos mulás iranianos aos philosophes franceses, dos socialdemocratas escandinavos aos policiais
secretos russos, das ONGs britânicas aos generais chineses –, o que explica a seqüência projetada no Iraque? Uma política mais dura para com o regime do Baath,
já sinalizada durante a campanha eleitoral de Bush, era previsível bem antes de 11
de Setembro, numa época em que, de qualquer modo, o prolongado bombardeio
anglo-americano ao Iraque já se vinha intensificando. Desde então, três fatores
converteram o que, sem dúvida, fora pensado originalmente como operação secreta e progressiva para derrubar Saddam na proposta atual de pura e simples
invasão. O primeiro é a necessidade de algum resultado mais conclusivo e espetacular na guerra ao terrorismo. A vitória no Afeganistão, bastante satisfatória por
si só, foi conseguida contra um inimigo praticamente invisível e, até certo ponto,


Sobre o aumento dos ataques aéreos ao Iraque por Clinton e Blair, ver Tariq Ali, “Throttling
Iraq”, New Left Review, n. 5, setembro-outubro de 2001, p. 5-6.
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psicologicamente acuado pelos alertas constantes de novos ataques dos agentes
ocultos da Al-Qaeda. Útil para sustentar um nível elevado de alarme público, falta
a esse assunto, ainda assim, uma solução libertadora. A conquista do Iraque é um
drama grandioso e familiar, cujo final vitorioso pode transmitir a sensação de que
a hidra do inimigo realmente ficou fora de ação. Para o público norte-americano,
traumatizado com a sensação nova de insegurança, a distinção entre Kandahar e
Bagdá na taxonomia do mal não tem muita importância.
No entanto, fora desse clima, o impulso para atacar o Iraque corresponde
a um cálculo racional de natureza mais estratégica. Está claro que o oligopólio
nuclear tradicional, indefensável em qualquer sistema de princípios, está fadado
a ser cada vez mais questionado na prática conforme a tecnologia para fabricar
armas atômicas se torna mais barata e mais simples. O clube já foi desafiado pela
Índia e pelo Paquistão. Para lidar com esse perigo ameaçador, os Estados Unidos
precisam ser capazes de dar golpes preventivos em possíveis candidatos sempre
que assim desejar. A Guerra dos Bálcãs foi um primeiro precedente fundamental para sobrepujar a doutrina legal da soberania nacional sem necessidade alguma de invocar a defesa própria – e retrospectivamente sancionado pela ONU. Na
Europa, ainda costuma ser apresentada como exceção lamentável, provocada por
uma emergência humanitária, ao respeito normal pelas leis internacionais, característico das democracias. Ao contrário, a noção de eixo do mal e a transformação
subseqüente do Iraque em alvo estabelece como norma a guerra preventiva e a
imposição da mudança de regime para que o mundo possa tornar-se seguro.
Por razões óbvias, essa concepção – diversamente da batalha contra o terrorismo concebida de forma mais estrita – pode deixar nervosos todos os centros de
poder fora de Washington. Já se manifestaram, embora em voz não muito alta, as
inquietações da França e da Rússia. Mas, do ponto de vista de Washington, se o
ímpeto do combate ao terrorismo puder ser usado para forçar a ONU a aceitar de
fato – ou, melhor ainda, de direito – a necessidade de esmagar Saddam Hussein
sem mais delongas, então os golpes preventivos vão se estabelecer a partir daí
como parte do repertório regular da manutenção democrática da paz em escala
global. É pouco provável que se abra outra janela de oportunidade ideológica como
essa em futuro próximo. São as possibilidades jurídicas, abertas por essa janela,
de uma nova “constituição internacional” – na qual tais operações passem a fazer
parte da ordem legal habitual – que estimulam um teórico tão importante das
intervenções anteriores pelos direitos humanos como Philip Bobbitt, admirador
apaixonado e assessor próximo de Clinton durante os ataques aos Bálcãs – demonstrando até que ponto a lógica da prevenção é potencialmente bipartidária.


“O ex-presidente americano Bill Clinton, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e o chanceler alemão Gerhard Schroeder, que foram muito criticados em seus respectivos partidos,
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É claro que o fato de o Iraque não ter armas nucleares tornaria ainda mais eficaz
um ataque como lição para impedir que outros tentem obtê-las.
A terceira razão para ocupar Bagdá é mais diretamente política, em vez de
ideológica ou militar. Nesse caso o risco é significativamente maior. O governo
republicano sabe tanto quanto a esquerda que 11 de Setembro não foi apenas
um ato maldoso sem motivo, mas uma reação ao papel tão criticado dos Estados
Unidos no Oriente Médio. Esta é uma região onde, diversamente de Europa,
Rússia, China, Japão ou América Latina, quase não há regimes com bases confiáveis para permitir pontos de transmissão eficazes da hegemonia cultural ou
econômica norte-americana. Os vários Estados árabes são bastante submissos,
mas falta-lhes todo apoio popular e são fundamentados em redes de relações familiares e na polícia secreta, que costumam compensar tal servilismo com uma
boa dose de hostilidade, para não dizer bloqueio, aos Estados Unidos nos meios
de comunicação. De forma extraordinária, com efeito, o dependente mais antigo
e valioso de Washington na região, a Arábia Saudita, está mais defendido contra
a penetração cultural norte-americana do que todos os outros países do mundo
depois da Coréia do Norte.
Na prática, embora totalmente submetida às garras do “hard power” – o poder
“concreto” norte-americano (recursos financeiros e armas) –, a maior parte do
mundo árabe forma, assim, uma zona excluída das operações normais do “soft
power”, o “poder brando” dos Estados Unidos, deixando fermentar todo tipo de força
e sentimento aberrante sob a tampa aparentemente firme dos serviços de segurança locais, como demonstrou a origem dos que promoveram os ataques de 11 de
Setembro. Visto por esse prisma, a Al-Qaeda pode ser considerada um alerta para
o perigo de confiar num sistema de controle demasiadamente externo e indireto
no Oriente Médio, região que também contém a maior parte das reservas de petróleo do mundo e que, portanto, não pode ser ignorada como um fim de mundo
irrelevante – como é o caso da maior parte da África subsaariana. Por outro lado,
serão considerados arquitetos de uma mudança profunda, de magnitude constitucional semelhante à de Bismarck. Quando este texto foi escrito, o presidente dos Estados Unidos, George
W. Bush, parecia seguir curso semelhante [...] Nenhum Estado é inatacável em sua soberania
se pisoteia de forma estudada as instituições parlamentares e a proteção aos direitos humanos. Quanto maior a rejeição dessas instituições – que são os meios pelos quais a soberania é
transmitida pelas sociedades aos seus governos –, mais curta vai ficando a capa de soberania
que, não fosse isso, protegeria os governos da interferência de seus pares. A ação dos Estados
Unidos contra a soberania do Iraque, por exemplo, deve ser avaliada sob essa luz”(The shield of
Achilles: war, peace and the course of history, Londres, 2002, p. xxvii, 680). Essa obra é a teorização
mais extensa do imperativo constitucional de esmagar Estados que não respeitem suficientemente os direitos humanos nem o oligopólio das armas nucleares. A deferência ao chanceler
Schroeder pode ser ignorada como expectativa perdoável de sua elevada missão.
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qualquer tentativa de alterar os esteios do domínio dos Estados Unidos na região,
interferindo nos regimes existentes, poderia levar facilmente a revertérios do tipo
de Madame Nhu, que não gerou benefício algum aos Estados Unidos no sudeste
da Ásia. Já ocupar o Iraque, pelo contrário, daria a Washington uma grande plataforma rica em petróleo no centro do mundo árabe, sobre a qual se poderia criar
uma versão ampliada da democracia de estilo afegão, projetada para mudar toda a
paisagem política do Oriente Médio.
É claro que, como se apressaram a ressaltar muitos comentaristas em geral
favoráveis, a reconstrução do Iraque pode vir a ser uma tarefa arriscada e inglória.
Mas os recursos norte-americanos são grandes, e Washington pode esperar um
efeito nicaragüense depois de uma década de mortalidade e desespero sob o cerco
da ONU, contando com o fim das sanções e o reinício total da exportação de petróleo sob a ocupação dos Estados Unidos, para melhorar de forma tão dramática
as condições de vida da maioria da população iraquiana a ponto de se criarem as
possibilidades de um protetorado norte-americano estável, como de certo modo
já existe no setor curdo do país. Diversamente do governo sandinista, o regime do
Baath é uma ditadura impiedosa com pouca ou nenhuma raiz popular. O governo
Bush calculou que a probabilidade de uma evolução desse quadro, aos moldes do
que ocorreu na Nicarágua, em que a população exausta troque a independência
pelo conforto material, seria maior em Bagdá do que em Manágua.
Depois, seria de esperar que o efeito demonstrativo de um regime parlamentar
modelo, com tutelagem internacional benevolente – talvez outra loya jirga do mosaico étnico do país –, convencesse as elites árabes sobre a necessidade de modernizar seu comportamento, e as massas árabes, sobre a invencibilidade dos Estados
Unidos. No mundo muçulmano em geral, Washington já embolsou a conivência
dos líderes religiosos iranianos (conservadores e reformistas) para uma repetição da
Operação Liberdade Duradoura na Mesopotâmia. Nessas condições – prossegue o
cálculo estratégico –, o tipo de adesão coletiva que, de início, deixou de joelhos a OLP
em Oslo depois da Guerra do Golfo seria irresistível mais uma vez, permitindo um
acordo final na questão palestina numa linha aceitável por Sharon.

6
Em poucas palavras, é essa a idéia por trás do plano republicano de ocupar
o Iraque. Como todos os empreendimentos geopolíticos do gênero, que nunca
conseguem prever completamente os agentes ou as circunstâncias concernentes,
esse também envolve um certo risco. No entanto, um cálculo que dá errado não
é necessariamente irracional; só se torna irracional quando a probabilidade de
sucesso é pequena demais ou o custo potencial é muito maior que os benefícios,
ainda que tal custo seja baixo. Nada disso parece se aplicar ao caso. A operação está
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claramente dentro da capacidade norte-americana, e seu custo imediato – sem
dúvida haverá algum – não parece proibitivo neste estágio. O que poderia entornar
o caldo, claro, seria a derrubada súbita de um ou mais regimes dependentes dos
Estados Unidos na região por multidões indignadas ou militares enraivecidos.
Pela natureza das coisas, é impossível impedir viradas sensacionais desse tipo,
mas, pelo que se vê no momento, parece que Washington é bem realista ao descartar essa eventualidade. O regime iraquiano gera bem menos solidariedade que a
causa palestina, mas as massas árabes foram incapazes de levantar um dedo para
auxiliar a segunda intifada durante o esmagamento televisionado do levante nos
territórios ocupados pelas forças de defesa israelenses.
Então, por que a possibilidade da guerra despertou tamanha inquietude, não
tanto no Oriente Médio, onde a barulheira da Liga Árabe é bastante pro forma, mas
na Europa? No nível governamental, parte da razão, como muitas vezes se observa,
é a distribuição oposta de habitantes árabes e judeus dos dois lados do Atlântico.
A Europa não tem nenhum equivalente exato do poder do AIPAC (American Israel
Public Affairs Committee, ou Comitê Estados Unidos-Israel de Comunicação
Social) nos Estados Unidos, mas abriga milhões de muçulmanos: comunidades
nas quais a ocupação do Iraque poderia provocar agitação – e talvez deflagrar, em
condições mais livres, uma turbulência indesejada nas próprias ruas árabes, onde
as reações à invasão, uma vez completada, poderiam se provar mais fortes que a
inabilidade para bloqueá-las sugeriria. Os países da União Européia, muito mais
fracos como atores políticos e militares no palco internacional, são inerentemente
mais cautelosos que os Estados Unidos. É claro que a exceção é a Grã-Bretanha,
onde a mentalidade escudeira levou ao extremo oposto: concordar de forma mais
ou menos automática com as iniciativas vindas do outro lado do oceano.
Em geral, embora os Estados europeus saibam que são subordinados aos
Estados Unidos e aceitem essa condição, não gostam de vê-la exibida publicamente. A rejeição aos protocolos de Quioto e ao Tribunal Penal Internacional pelo governo Bush também feriu o senso de adequação tão associado às formas exteriores
de retidão política. A Otan recebeu parca atenção na campanha afegã e está sendo
totalmente ignorada no avanço sobre o Tigre. Tudo isso feriu a suscetibilidade
européia. Outro ingrediente da recepção hostil pela intelligentsia européia – e, em
menor grau, também da norte-americana liberal – ao plano de atacar o Iraque é
o temor justificado de que isso possa arrancar o véu humanitário que cobriu as
operações nos Bálcãs e no Afeganistão e revelar com excessiva nudez a realidade
imperial por trás do novo militarismo. Essa camada investiu muito na retórica dos
direitos humanos e sente-se desconfortavelmente exposta com a sem-cerimônia
do ataque em andamento.
Na prática, essas inquietações mal vão além de um apelo para que toda guerra
que se inicie tenha a bênção nominal das Nações Unidas. O governo republicano
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acedeu com todo o prazer, explicando com total franqueza que sempre é bom
para os Estados Unidos poder agir multilateralmente, mas que, quando não puderem, vão agir mesmo que de forma unilateral. Uma resolução do Conselho de
Segurança, redigida de forma suficientemente vaga para permitir o ataque norteamericano ao Iraque logo depois de algum tipo de ultimato, bastaria para aplacar
a consciência européia e deixar o Pentágono realizar a guerra. Um mês ou dois de
constante massagem oficial da opinião pública nos dois lados do Atlântico pode
realizar maravilhas. Apesar da imensa manifestação antiguerra em Londres ocorrida neste outono, três quartos do público britânico apoiariam o ataque ao Iraque,
desde que a ONU lhe emprestasse sua folha de parreira. Nesse caso, parece bem
possível que o chacal francês vá também atrás da carniça. Na Alemanha, Schroeder
aproveitou a oposição popular à guerra para fugir da derrota eleitoral, mas, como
seu país não é membro do Conselho de Segurança, o gesto nada lhe custa. Na prática, a República Federal cederá todos os postos de apoio necessários à expedição
ao Iraque, serviço estratégico muito mais importante para o Pentágono que o envio de comandos britânicos ou pára-quedistas franceses. No geral, pode-se contar
com a aquiescência européia à campanha.
Isso não significa que na União Européia, fora da própria Downing Street,
haja algum entusiasmo generalizado pela guerra. O consentimento efetivo a um
ataque armado é uma coisa, o compromisso ideológico com ele é outra. É improvável que a participação na expedição ou, mais provavelmente, na ocupação que se
seguirá possa anular por completo o ressentimento da Europa com a forma como
foi forçada a participar do empreendimento. A demonstração das prerrogativas
norte-americanas – “o punho de ferro unilateral dentro da luva de veludo multilateral”, como explicou com perspicácia Robert Kagan – pode continuar fermentando ainda por algum tempo.

7
Isso significa, como protesta um coro de vozes do establishment na Europa
e nos Estados Unidos, que a “unidade do Ocidente” corre o risco de sofrer danos a longo prazo com a arrogância de Cheney, Rumsfeld e Rice? Quando se
pensa nessa pergunta, é essencial não esquecer a imagem formal de toda hegemonia, que conjuga, sempre e necessariamente, um poder específico com uma
tarefa geral de coordenação. O capitalismo, como ordem econômica abstrata,
exige algumas condições universais para funcionar: direito estável à propriedade
privada, regras legais previsíveis, alguns procedimentos de arbitragem e (importantíssimo) mecanismos para garantir a subordinação da mão-de-obra. Mas


“Multilateralism, American style”, Washington Post, 14/9/2002.
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é um sistema competitivo, cujo motor é a rivalidade entre os agentes econômicos. Essa competição não tem um teto “natural”; quando se torna internacional,
a luta darwinista entre as empresas tem a tendência inata de crescer até chegar
aos Estados. Nesse ponto, entretanto, como mostrou repetidas vezes a história da
primeira metade do século XX, isso pode trazer conseqüências desastrosas para
o próprio sistema. Afinal, no plano das relações entre estados, só há equivalentes
frágeis da legislação nacional e não existe nenhum mecanismo para agregar os
interesses de partidos diferentes com uma base igualitária, como acontece nominalmente nas democracias eleitorais.
Deixada por conta própria, a lógica dessa anarquia só poderia ser a guerra
total, como a que Lenin descreveu em 1916. Kautsky, pelo contrário, abstraindo os interesses conflitantes e a dinâmica dos estados concretos da época, chegou à conclusão de que o futuro do sistema estaria, em seu próprio interesse, no
surgimento de mecanismos de coordenação capitalista internacional capazes de
transcender esses conflitos, ou o que chamou de “ultra-imperialismo”10. Lenin
rejeitou essa possibilidade como utópica. A segunda metade do século produziu
uma solução não prevista por nenhum pensador, mas intuitivamente vislumbrada
por Gramsci. Afinal, no devido tempo ficou claro que o problema da coordenação
só pode ser satisfatoriamente resolvido pela existência de um poder superior, capaz de impor disciplina ao sistema como um todo para o bem comum de todas
as partes. Essa “imposição” não pode ser produto da força bruta. Também tem de
corresponder a uma capacidade genuína de persuasão; em termos ideais, uma
forma de liderança que represente o modelo mais avançado de produção e cultura
de sua época, como alvo a ser imitado por todos os outros. Essa é a definição de
hegemonia como unificação geral no campo do capital.
Mas, ao mesmo tempo, o Estado hegemônico tem de ser – só pode ser – um
Estado específico; como tal, possuidor inevitável de uma história diferente e de um
conjunto de peculiaridades nacionais que o distinguem de todos os outros. Essa
contradição insere-se desde o início na filosofia de Hegel, na qual a necessidade
da encarnação da razão num só Estado histórico mundial, em qualquer período
dado, nunca consegue apagar por completo a multiplicidade contingente de formas políticas à sua volta11. De modo latente, o universal singular está sempre em
discrepância com o múltiplo empírico. Esse é o ambiente conceitual no qual o
“excepcionalismo” norte-americano deve ser considerado. Todos os Estados são
mais ou menos excepcionais, pois possuem características só suas. No entanto, por
10 Sobre a previsão de Kautsky, ver o texto “Ultra-Imperialism”, em New Left Review, n. 1/59,
janeiro-fevereiro de 1970, p. 41-6, que ainda é a única tradução para o inglês.
11

Sobre essa tensão no pensamento de Hegel, ver “The ends of history”, em A zone of engagement (Londres, 1992), p. 292.
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definição, o hegemônico terá traços distintivos que não podem ser partilhados por
outros, já que são exatamente tais traços que o elevam acima da multidão de seus
rivais. Mas, ao mesmo tempo, seu papel exige que chegue o mais perto possível
de um modelo generalizável – ou seja, reproduzível. No fim das contas, é claro
que a quadratura do círculo é impossível, e é por isso que há um coeficiente de
atrito inerente a toda ordem hegemônica. Em termos estruturais, embute-se uma
discrepância na harmonia que é sua função instalar. Nesse sentido, vivemos num
mundo que é, ao mesmo tempo e inseparavelmente – de um modo que nenhum
dos dois conseguiu prever –, o passado descrito por Lenin e o futuro antevisto por
Kautsky. O particular e o geral estão condenados um ao outro. A união só pode se
realizar pela divisão.
Nos cadernos que escreveu na prisão, Gramsci teorizou a hegemonia como
uma síntese peculiar de “dominação” e “direção”, ou um equilíbrio dinâmico entre
força e consenso. O foco principal de sua atenção eram as formas variáveis para
atingir ou romper esse equilíbrio dentro dos Estados nacionais. Mas a lógica de
sua teoria, e ele tinha consciência disso, estendia-se também ao sistema internacional. Nesse plano, os elementos de hegemonia estão distribuídos assimetricamente12. A dominação – o exercício da violência como moeda extrema de poder –
tende necessariamente para o pólo da particularidade. O hegemônico tem de possuir uma força superior em armas, atributo nacional que não pode ser alienado
nem compartilhado, como primeira condição do seu domínio. A direção, por outro lado – a capacidade ideológica de conquistar o consenso –, é um tipo de liderança cuja capacidade de atração é, por definição, geral. Isso não significa que uma
síntese hegemônica exija, portanto, uma estrutura persuasiva que seja tão puramente internacional quanto sua estrutura coercitiva tem de ser irredutivelmente
nacional. O sistema ideológico do país hegemônico bem-sucedido não pode derivar apenas de sua função de coordenação geral. É inevitável que também reflita a
matriz específica de sua própria história social13. É claro que, quanto menos marcante a distância entre as duas, mais eficaz ele será.

8
No caso dos Estados Unidos, o grau dessa distância – a justeza do encaixe
– é um reflexo das principais características do passado do país. Muita literatura
se gastou sobre a exceção norte-americana. Mas a única excepcionalidade que
12

Sobre a assimetria em todo Estado nacional, ver “The antinomies of Antonio Gramsci”, New
Left Review, I/100, novembro de 1976–janeiro de 1977, p. 41.
13

Em outras palavras, o “Estado universal e homogêneo” imaginado por Alexandre Kojève continua fora de alcance; sobre sua concepção, ver A zone of engagement, cit., p. 315-9 ss.
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realmente importa, já que todos os países são sui generis, cada um a seu modo, é a
configuração que deu base a sua hegemonia global. Como ela se exprime melhor?
É com base no ajuste praticamente perfeito que o país oferece entre condições
geográficas ótimas e condições sociais ótimas para o desenvolvimento capitalista.
Ou seja: o tamanho continental do território, dos recursos e do mercado, protegidos por dois oceanos, que nenhum outro Estado-nação chega perto de possuir; e
uma população de colonos-imigrantes que forma uma sociedade praticamente sem
passado pré-capitalista, a não ser por seus habitantes locais, escravos e credos religiosos, e unida apenas pelas abstrações de uma ideologia democrática. Eis aqui todas as condições para um crescimento econômico, um poderio militar e uma penetração cultural espetaculares. Em termos políticos, já que o capital sempre se impôs
à mão-de-obra num grau desconhecido em outras sociedades industriais avançadas,
o resultado é uma paisagem doméstica bem à direita de tais sociedades.
Pelo contrário, na Europa ocidental quase todos os termos da equação norteamericana se invertem. Os Estados-nações são de tamanho pequeno ou médio, fáceis de sitiar e invadir; a população data muitas vezes da época neolítica; as estruturas
sociais e culturais estão saturadas de vestígios da origem pré-capitalista; o equilíbrio
de forças é, em geral, menos desvantajoso para a mão-de-obra; a religião é uma força
esgotada. Conseqüentemente, o centro de gravidade dos sistemas políticos europeus está à esquerda do norte-americano – mais protetores e mais preocupados com
o bem-estar social, mesmo com governos de direita14. Nas relações entre a Europa
e os Estados Unidos, há, assim, material abundante para todo tipo de fricção e até
de combustão. Não surpreende que tenham voado fagulhas na tensa situação atual.
A questão política relevante, contudo, é se tais aspectos anunciam alguma briga
maior ou uma modificação do equilíbrio de poder entre os dois conforme a União
Européia adquirir um senso mais forte de sua própria identidade.
Quando se comparam os dois centros capitalistas, o contraste entre seus estilos internacionais é bastante claro. A típica abordagem européia da Nova Ordem
Mundial brota da experiência interna de integração gradual dentro da própria
União Européia: diplomacia baseada em tratados, fusão incremental da soberania,
apego legalista às regras formais, propalada preocupação com os direitos humanos. As práticas estratégicas norte-americanas, baseadas numa concepção das
relações entre Estados como uma rede radial centralizada, são mais duras e bilaterais. Mas a diplomacia dos Estados Unidos sempre teve duas linguagens: uma
descendente dos axiomas machistas de Theodore Roosevelt; a outra, da cantilena
14

Assim, pode-se dizer que Berlusconi, exemplo da direita mais temida pela esquerda na
Europa, está de várias maneiras à esquerda de Clinton, que construiu boa parte de sua carreira
nos Estados Unidos com base em políticas – execuções no Arkansas, cortes na assistência social
em Washington – impensáveis para qualquer primeiro-ministro da Itália.
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presbiteriana de Woodrow Wilson15. Esses são, respectivamente, os idiomas nacional e internacional do poderio norte-americano. Embora no início do século
XX este último fosse mais estranho ao estadismo europeu, hoje tornou-se a jangada atlântica à qual se agarra, desesperada, a suscetibilidade da União Européia.
Mas ambos são tipicamente norte-americanos. Boa parte da recente comoção no
establishment intelectual democrata dos Estados Unidos consistiu num lembrete
à Casa Branca da necessidade de apresentar ao mundo uma mistura palatável dos
dois16. A Estratégia de Segurança Nacional apresentada por Bush ao Congresso
em 21 de setembro atendeu à demanda com aprumo. Eis ali, para os ouvintes de
casa e de fora, um dueto que entrelaça com perfeição as duas vozes de “um internacionalismo tipicamente norte-americano”. A expressão foi bem escolhida. O
exercício da hegemonia exige exatamente essa dualidade.
É claro que a direção norte-americana do globo, ao contrário da dominação,
não se baseia apenas num credo ideológico. Em termos históricos, foi o poder de
atração dos modelos de produção e da cultura dos Estados Unidos que aumentou o alcance de sua hegemonia. Os dois, com o tempo, unificaram-se cada vez
mais na esfera do consumo para oferecer um modo de vida único como padrão
para o mundo. Mas em termos analíticos devem manter-se distintos. O poder
daquilo que Gramsci teorizou como fordismo – o desenvolvimento da administração científica e das primeiras linhas de montagem do mundo – está em suas
inovações técnicas e organizacionais, que, em sua época, já faziam dos Estados
Unidos a sociedade mais rica que existia. Enquanto essa liderança econômica
se manteve – nas últimas décadas teve seus altos e baixos –, os Estados Unidos
puderam figurar no imaginário mundial como ponto de fuga da modernidade:
aos olhos de milhões de pessoas no estrangeiro, o estilo de vida que traçava os
contornos ideais do seu próprio futuro. Essa imagem era, e é, função do avanço
tecnológico.
Já o espelho cultural que os Estados Unidos ofereceram ao mundo deve seu
sucesso a algo diverso. Nesse caso, o segredo da hegemonia norte-americana baseou-se mais na abstração formulista, base da fortuna de Hollywood. Num vasto
15

É claro que essa é uma simplificação. Encontra-se uma genealogia mais complexa em Walter
Russell Mead, Special providence (Nova York, 2001), que discrimina ramos vindos de Hamilton,
Jefferson, Jackson e Wilson.

16

Um bom exemplo é Michael Hirsh, “Bush and the world”, Foreign Affairs, setembro-outubro
de 2002, p. 18-43, cheio de objeções à importância de consultar os aliados, à inviolabilidade dos
acordos internacionais, ao valor dos ideais nobres, deixando claro, ao mesmo tempo, que “os
aliados dos Estados Unidos têm de aceitar que é inevitável, e até desejável, algum unilateralismo
dos Estados Unidos. Isso significa, sobretudo, aceitar a realidade do poderio superior norte-americano – e, de modo sincero, apreciar a boa sorte histórica de serem protegidos por uma potência
comparativamente tão benevolente”.
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continente de imigrantes heterogêneos oriundos de todos os cantos da Europa,
os produtos da cultura industrial tiveram de ser, desde o princípio, tão genéricos
quanto possível para maximizar sua participação no mercado. Na Europa, todos
os filmes vinham de culturas com densa sedimentação de tradições, costumes,
linguagens específicas herdadas do passado nacional, e tinham de agradá-las –
gerando, inevitavelmente, um cinema com muito conteúdo local e pouca possibilidade de viajar. Nos Estados Unidos, pelo contrário, os públicos imigrantes,
de conexão enfraquecida com passados heteróclitos, só podiam ser agregados
por meio de esquemas narrativos e visuais reduzidos ao denominador comum
mais abstrato e repetitivo. As linguagens cinematográficas que resolveram esse
problema foram, de modo bastante lógico, aquelas que avançaram para conquistar o mundo, onde o prêmio da repetição e da simplificação dramática, em
mercados muito mais heterogêneos, era ainda maior. A universalidade das formas hollywoodianas – a televisão norte-americana nunca foi capaz de repetir o
mesmo sucesso – nasce de sua tarefa originária, embora, como todas as outras
dimensões da hegemonia dos Estados Unidos, tire forças do solo expressamente
nacional, com a criação de grandes gêneros populares extraídos dos mitos do
faroeste, do submundo, da guerra do Pacífico.
Enfim, e igualmente importante, havia o arcabouço legal da produção e da
cultura: direito ilimitado de propriedade, litígios irrestritos, a invenção da grande empresa. Aqui também o resultado foi a criação do que Polanyi mais temia:
um sistema jurídico que desconecta, o mais possível, o mercado dos laços do
costume, da tradição e da solidariedade, cujo próprio alheamento mostrou-se
mais tarde – tanto para as empresas quanto para os filmes norte-americanos –
exportável e reproduzível pelo mundo, de um modo tal que nenhum outro concorrente conseguiria igualar17. A transformação constante das leis e dos arbitramentos comerciais internacionais de acordo com os padrões dos Estados Unidos
é testemunha desse processo. O terreno político propriamente dito é outra coisa.
Apesar da universalidade formal da ideologia da democracia norte-americana,
intocada pelas complicações da Revolução Francesa, faltou às estruturas constitucionais do país esse poder de transmissão18. Ancoradas em sua maior parte
nos sistemas do século XVIII, tais estruturas deixaram o resto do mundo relativamente indiferente, embora, com a disseminação do dinheiro e da política
televisiva, afetado por sua corrupção.
17

Sobre esse fenômeno, ver as observações contundentes de John Grahl, “Globalized finance”,
New Left Review, n. 8, março-abril de 2001, p. 28-30.
18

Difundindo, no máximo, a praga do presidencialismo de modo caricato – a Rússia é o exemplo óbvio. Da safra recente de novas democracias, nenhum Estado do Leste europeu copiou o
modelo norte-americano.
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9
Como a União Européia se posiciona em relação a esse complexo? A população e a produção da União Européia excedem as dos Estados Unidos e constituem um mosaico de modelos sociais considerados, em geral, mais humanos
e avançados que o norte-americano. Mas estão tipicamente incrustados em heranças históricas locais de todos os tipos. A criação de um mercado comum e
a adoção de uma moeda única começam a unificar as condições de produção,
especulação e consumo, mas continua a haver pouca mobilidade da mão-deobra e da cultura compartilhada, seja erudita ou popular, em nível continental.
A década passada viu aumentarem as discussões sobre a necessidade de a União
assumir mais características de um Estado tradicional, e seus povos, mais identidade em comum. Existe agora até uma convenção constitucional, com status de
assessoria. Mas o mesmo período também viu paradigmas econômicos, sociais
e culturais do Novo Mundo espalharem-se sem parar pelo Velho. A extensão
desse processo pode ser exagerada; os dois mundos ainda parecem e continuam
a ser muito diferentes. Mas as tendências de mudança são todas no mesmo sentido. Desde a flexibilidade do mercado de trabalho, os dividendos pagos aos acionistas e os tributos bem definidos até os conglomerados da mídia, a assistência
social vinculada ao emprego e os reality shows, a tendência tem sido afastar-se
do padrão tradicional rumo ao padrão norte-americano. Apesar de todo o investimento europeu nos Estados Unidos, há pouquíssimos indícios de influência
recíproca. Esse é o unilateralismo que mais conta, mas o que menos consta no
atual livro de reclamações.
No entanto, em termos políticos, se o sistema norte-americano está petrificado, o europeu, teoricamente, está em movimento. Mas a União Européia não é
um Estado, e a possibilidade de que ela venha a ser algo parecido com um Estado
vem arrefecendo. No papel, a ampliação da União Européia para o leste é um empreendimento de magnitude histórico-mundial, numa escala que se iguala à mais
heróica ambição dos Estados Unidos. Na prática, vindo na esteira da expansão
norte-americana da Otan, até agora isso parece, em boa parte, um projeto realizado à revelia, sem meta constitucional ou geopolítica clara, que, nas condições atuais,
é provável que distenda e enfraqueça ainda mais o agregado semiparalisado de
instituições de Bruxelas. Na prática, o abandono do aprofundamento federativo
só pode levar a uma estratificação nacional à medida que a hierarquia existente de
Estados-membros se tornar uma pirâmide de poder mais aberta, sem um ápice,
com um anexo semicolonial a leste – a Bósnia em maior escala. No topo do sistema
propriamente dito, sem falar de mais abaixo, os limites da coesão são determinados por assincronias recorrentes no ciclo político dos principais países, como
hoje, quando os governos de centro-esquerda dominam em Berlim e Londres, e
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os de centro-direita, em Paris, Roma e Madri. Nessas condições, a política externa
da Comunidade tende a tornar-se pouco mais que uma busca pelo máximo denominador comum da quimera ideológica19. Seja qual for a lógica a longo prazo
da construção pan-européia, hoje a União não está em condições de rejeitar nem
questionar nenhuma grande iniciativa norte-americana.
Segue-se que não há mais uma “fórmula orgânica” de hegemonia neoliberal
interna em todo o mundo capitalista avançado20. A conquista da Casa Branca pelos
republicanos em 2000 não refletiu nenhuma grande mudança da opinião política
dos Estados Unidos, e sim, em essência, o custo indireto da conduta de Clinton
para a causa democrata. No cargo, o novo governo aproveitou – superencenou
com habilidade – a possibilidade de dar uma forte virada para afastar-se da retórica
e, até certo ponto, da prática de seu antecessor. Na Europa, a centro-direita obteve
vitórias convincentes na Itália, na Dinamarca, na Holanda e em Portugal, enquanto a centro-esquerda se manteve na Suécia e sem dúvida recuperará a Áustria. Mas
na França e na Alemanha, os dois principais países da União, os efeitos eleitorais
opostos que mantiveram Chirac e Schroeder no poder foram igualmente acidentais: um foi salvo pela dispersão ocasional dos votos; o outro, pelas águas de um
ato de Deus. Nem a centro-direita da França nem a centro-esquerda da Alemanha
têm hoje muito apoio da população. Nesse cenário superficial, as políticas costumam ser opostas aos rótulos. Hoje em dia o SPD (Partido Socialdemocrata alemão) agarra-se ao colete de ferro do Pacto de Estabilidade, enquanto Berlusconi e
Chirac reivindicam um afrouxamento keynesiano.
Em outras palavras, como se pode deduzir do impulso contingente que vem
dos próprios Estados Unidos, a Terceira Via não teve vida longa nem houve uma
virada geral da maré rumo a uma versão mais dura do neoliberalismo, do tipo que
se instalou com Thatcher e Reagan. Estamos é de volta às circunstâncias variegadas dos anos 1970, quando não havia um padrão claro de alinhamento político
doméstico na OCDE. Nessas condições, podemos esperar um aumento do volume
de disputas e recriminações de baixo nível dentro do bloco atlântico. O deslocamento entre o consenso e a força dentro do sistema da hegemonia norte-americana, que se tornou possível com o fim da Guerra Fria, está ficando mais real.

19

É claro que essa também é uma função da provincialização das culturas européias nos últimos anos. É notável como se produzem poucas idéias geopolíticas sérias hoje em dia na Europa.
Estamos muito longe dos dias de Schmitt ou Aron. Quase todas as idéias nesse campo vêm dos
Estados Unidos, onde as necessidades do império levaram à construção de um campo intelectual
imponente nos últimos vinte anos. A última verdadeira obra de prognóstico a sair do outro lado do
Atlântico foi, provavelmente, Les empires contre l’Europe, de Régis Debray, publicada em 1985.
20

Há uma discussão dessa idéia em “Testing formula two”, New Left Review, n. 8, março-abril de
2001, p. 5-22.
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10
Seu sintoma imediato, naturalmente, é o jorro de protestos da intelligentsia atlântica – avassalador no lado da União Européia, substancial nos Estados Unidos – contra a guerra iminente ao Iraque. Na época em que este texto foi escrito, uma torrente
de temores de que os Estados Unidos tenham esquecido os melhores traços de sua
personalidade – invocações à ONU, encômios aos valores europeus, receio de danos
aos interesses ocidentais no mundo árabe, esperança no general Powell, elogios ao
chanceler Schroeder – continua a percorrer a mídia. Somos levados a entender que
as guerras do Golfo, dos Bálcãs e do Afeganistão eram uma coisa. Foram expedições
que obtiveram o apoio enfático desse estrato – seu aplauso sóbrio acompanhado, é
claro, da chuva de observações críticas que denota o intelectual de respeito. Mas o
ataque norte-americano ao Iraque é outra coisa, explicam agora as mesmas vozes,
já que não goza da mesma solidariedade da comunidade internacional e exige uma
doutrina desmedida de prevenção. A isso o governo republicano não tem dificuldade
de responder, nas palavras firmes de Sade: “Encore un effort, citoyens”*. A intervenção militar para impedir o risco de limpeza étnica no Kosovo violou a soberania
nacional e desrespeitou o estatuto da ONU quando a Otan assim decidiu. Então, por
que não uma intervenção militar para impedir o risco das armas de destruição em
massa no Iraque, com ou sem o assentimento da ONU? O princípio é exatamente
o mesmo: o direito – e até o dever – dos Estados civilizados de esmagar as piores
formas de barbarismo, sejam quais forem as fronteiras nacionais dentro das quais
ocorram, para tornar o mundo um lugar mais seguro e mais pacífico.
A lógica é irretorquível e, na prática, o resultado será o mesmo. É improvável
que se consiga distrair a Casa Branca de sua presa com alguma concessão do regime Baath em Bagdá. Um Congresso democrata poderia, mesmo agora, causar
mais dificuldades; e qualquer queda súbita e profunda de Wall Street permanece
sendo um risco para o governo. Mas a probabilidade continua a ser de guerra e,
se houver guerra, a certeza é a ocupação do Iraque, com o aplauso da comunidade
internacional, incluindo a maioria avassaladora dos comentadores e intelectuais
que agora se angustiam com o “unilateralismo” de Bush. Os repórteres do New
Yorker e do Le Monde, da Vanity Fair e da New York Review of Books, do Guardian e
do La Repubblica desembarcarão na Bagdá libertada e – naturalmente, com equilibrado realismo e todas as qualificações necessárias – saudarão a aurora tímida da
democracia árabe, como antes a balcânica e a afegã. Com a redescoberta de que,
afinal de contas, a única verdadeira revolução é norte-americana; o poder e a literatura podem cair de novo nos braços um do outro. A tempestade no copo d’água
atlântico não vai durar muito.
* “Mais

um esforço, cidadãos.” (N. T.)

Força e consenso

83

A reconciliação é ainda mais previsível porque, por sua própria natureza, a
atual mudança de ênfase do que é “cooperativamente aliado” para o que é “tipicamente norte-americano” dentro da ideologia imperial terá uma provável vida curta. A “guerra contra o terrorismo” é um desvio temporário da estrada real que leva
“aos direitos humanos e à liberdade” no mundo inteiro. Produto de uma emergência, seus objetivos negativos não substituem os ideais positivos permanentes
de que a hegemonia necessita. Em termos funcionais, conforme o peso relativo
da força cresce na síntese norte-americana e o consenso declina pelas razões objetivas de longo prazo já citadas aqui, a importância da versão “mais suave” de seu
conjunto de justificativas vai aumentar, exatamente para mascarar o desequilíbrio
que a versão “mais dura” se arrisca a acentuar. Num futuro não muito distante,
as viúvas de Clinton terão consolo. De qualquer modo, seja qual for o resultado
no Oriente Médio, o titubear da economia dos Estados Unidos, onde se fundam
os alicerces básicos da hegemonia norte-americana, não promete rédea solta ao
governo republicano.

11
É preciso mencionar a necessidade de se opor à guerra, se ela acontecer? O
conjunto de crueldade e hipocrisia que justificou o bloqueio de uma década ao
Iraque, à custa de centenas de milhares de vidas, não precisa de mais exposição
nestas páginas21. As armas de destruição em massa em posse do regime Baath
são insignificantes se comparadas ao estoque acumulado por Israel, para quem a
“comunidade internacional” fecha os olhos; a ocupação do Kwait pelo Iraque mostrou-se uma reação retardada aos acontecimentos na Cisjordânia; o assassinato
de seus próprios cidadãos foi em muito ultrapassado pela ditadura da Indonésia,
louvada em Washington e Bonn até o fim de seus dias. Não foram as atrocidades
de Saddam Hussein que atraíram a hostilidade de sucessivos governos norte-americanos e seus vários sequazes europeus, mas a ameaça potencial que representa
para as posições imperiais no Golfo e, de modo mais teórico, para a estabilidade
colonial na Palestina. A invasão e a ocupação são o resultado lógico do estrangulamento do país desde a Operação Tempestade no Deserto. As disputas nas capitais
ocidentais sobre se é melhor dar o golpe de misericórdia ou prolongar a asfixia até
o fim são discordâncias de tática e ritmo, não de humanidade ou princípios.
Os governos republicano e democrata nos Estados Unidos não são iguais,
nem os governos de centro-direita e centro-esquerda na Europa. É sempre necessário apontar as diferenças entre eles. Mas raramente se distribuem numa linha
21

Para uma discussão completa desses tópicos, ver o editorial de Tariq Ali “Throttling Iraq”, New
Left Review, n. 5, cit.
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moral contínua de bem ou mal decrescentes. Os contrastes quase sempre são
mais confusos. E é assim hoje em dia. Não há por que lamentar que o governo Bush
tenha eliminado o pobre simulacro do Tribunal Penal Internacional ou varrido as folhas de parreira murchas do Protocolo de Quioto. Mas há muitas razões para resistir
ao desgaste da liberdade civil nos Estados Unidos. A doutrina da prevenção é uma
ameaça a todos os Estados que, no futuro, venham a cruzar a vontade da potência
hegemônica ou de seus aliados. Mas nem por isso tal doutrina é melhor quando
proclamada em nome dos direitos humanos ou da não-proliferação de armas nucleares. O molho do frango balcânico também serve para o galeto mesopotâmico.
Os queixosos que afirmam o contrário merecem menos respeito do que aqueles a
quem imploram que não ajam com base em suas suposições em comum. A arrogância da “comunidade internacional” e seu direito de intervenção em todo o globo
não são uma série de acontecimentos arbitrários nem de episódios desconexos. Eles
formam um sistema que precisa ser combatido com uma coerência à altura.

