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Sempre me pareceu muito curiosa essa operação química que produz um antídoto. Certa 

feita, em minha adolescência, quando as questões complexas sobre a existência começaram a 

tomar forma, uma das inúmeras perplexidades que me acometeram veio justamente após uma 

aula de biologia na qual o professor apresentou a genialidade de Pasteur. Naquele dia concluí 

meu entendimento sobre o que é um notável, um gênio. Como alguém poderia ter desconfiado 

de que inoculando uma pequena quantidade de um organismo agressor num outro organismo 

obteria a imunização para uma possível afecção? Em seu leito de morte Louis Pasteur teria dito: 

"O vírus não é nada, o terreno é tudo".  

Estranhamente, nestes dias em que os noticiários e demais veículos frenéticos da mídia, 

fenômeno de nossa contemporaneidade, notificam reiteradamente a posse do novo presidente da 

até então maior potência econômica do mundo, reverbera em mim esta velha passagem dos 

primórdios de minha juventude. 

Para além desse tempo onde aprendi um pouco de biologia, encontrei com outras 

referências para responder às questões que incansavelmente perturbam o espírito de um 

neurótico comum.  Sem dúvidas devo dizer que dentre as visitas que pude fazer à letra de velhos 

e novos pensadores de nossa civilização, um deles me deteve, fazendo com que meu fazer diário 

tivesse sua referência. Sigmund Freud muito me ensinou sobre outra questão inquietante – o que 

leva alguns seres humanos a servirem de representação para aquilo que cada um, sabendo ou 

não, busca para si mesmo e, ainda mais, o que faz com que alguns poucos seres humanos sejam 

sustentáculo das expectativas mais diversas distribuídas entre os indivíduos que compõem um 

agrupamento humano, seja para o bem ou para o mal? 

A resposta de Freud é precisa: o desamparo e a absoluta ausência de respostas prévias 

para as questões universais sobre a vida e sobre a morte.  

Por esse caminho a história da humanidade nos conta inúmeras passagens nas quais os 

contingentes impasses dos agrupamentos humanos, em diversas épocas e culturas, produziram 

líderes e heróis. Os fins dessas histórias costumam ser dramáticos, quando não trágicos, pelo 

menos para alguns que compõem o jogo, de maneira particular para o herói, que encarna a parte 

mais patente do trágico, a derrocada mortífera relativa à assimetria entre a expectativa da 

demanda que reina subjacente na massa e a resposta dada pelo protagonista da cena. Isso pode 

durar muito ou pouco tempo, mas certamente não é perene. 

É impossível para o herói corresponder à expectativa que silenciosamente habita cada 

um dos muitos partícipes do sistema gregário que, com uma determinada expressão e propósito, 



camufla a diversidade de pelejas em jogo. Essa é a razão para o malogro ao final de cada uma 

dessas novelas constantemente reeditadas na História. 

Os Estados Unidos da América são uma nação marcada pelos efeitos narcísicos, 

patentes em seu estilo, advindos da imagem grandiosa que o poder econômico lhes conferiu aos 

olhos dos demais países ricos, afundados pelas consequências de guerras funestas e pela 

desastrosa penúria de nações oprimidas pelo domínio vampiresco de grandes colonizadores 

predadores. Deixarei de fora uma análise fundamental dos demais elementos formadores dessa 

cultura, relativos à ética e à moral que a constituíram, pois isso exigiria outro caminho para o 

que quero registrar neste pequeno escrito. 

Sem dúvida nessa Nação encontramos pérolas preciosas, contidas na literatura, no 

cinema, na música etc. Ou seja, Os Estados Unidos da América, como não podia deixar de ser, 

fazem parte do conjunto criador e inventivo da obra humana.  

Entretanto, temos a Política. 

E é aí que tudo ganha contornos complexos. O poder é um bem e um mal para a 

civilização. Um bem porque a potência imaginária engrenada a recursos simbólicos dá passos 

capazes de criar novas significações para o Real, jamais pensáveis num tempo antecedente, 

como, por exemplo, visitar e explorar o espaço sideral. Isso constrói a civilização, erige seus 

feitos magnânimos. Contudo, concomitantemente, o poder é um mal no processo civilizatório, 

visto que determinada faceta da disputa fálica por um lugar privilegiado para existir 

circunstancialmente autoriza os potentes a explorar, escravizar e depredar o outro ou o que é do 

outro, à guisa de cumprir gozosamente seus interesses.  

Essa dialética do senhor e do escravo, já há muito apontada por Hegel e discutida 

minuciosamente por Lacan, mostra que tais posições não são estanques, que o caminho para 

entendê-las deve escapar a uma mirada piedosa para o vitimado, o que não elucidaria 

suficientemente o movimento circular que soergue e derruba impérios, fazendo bascular a 

posição do poder, tal jogo do anel nas brincadeiras de crianças. 

Não obstante, devemos ficar atentos à ordem das identificações, que ignoram a 

dinâmica vertical do jogo de poder e colocam em marcha o movimento horizontal do jogo de 

espelhos pela via da busca das semelhanças. Mais claramente, devemos lembrar que nossa 

contemporaneidade é marcada por esse segundo movimento. Dentro do circuito do discurso 

liberal, global, o signo “americano” é o representante por excelência do objeto para o desejo; o 

tão conhecido “american way of life” é a exibição cabal da ilusão de liberdade e felicidade 

absolutas, promulgadas por esse país.  

Nesse sentido, num mundo no qual a manifestação de lideranças vem sendo cada vez 

menos observada – já que as expectativas, inquietações e questões singulares deram lugar ao 

consumo das bulas pré-fabricadas para a anestesia da agitação própria ao espírito humano, pela 

via de proposições e objetos, por vezes químicas infalíveis, massivamente ofertados e 



empilhados nas prateleiras comerciais –, é realmente curioso que o que há de desajustes, 

desagregações e misérias materiais e ideológicas convoque justamente um americano para 

responder à ausência de referências às vicissitudes do atual drama humano. 

No último século, Os Estados Unidos da América invadiram, ditaram regras, 

bombardearam, acuaram e humilharam diversos povos e países, de maneira direta ou indireta, 

desrespeitando e descumprindo acordos e tratados da Organização das Nações Unidas. O 

argumento foi sempre o “para o bem”, equívoco equivalente ao que eles mais refutaram: o “para 

o bem” da ideologia comunista, devastada quase que instantaneamente em sua prática pela 

evidência da impropriedade desse princípio, que fica explícita na privação material, ilhada pelo 

esplendor da receita americana do “querer é poder.” 

Então, eis que, subitamente, toda a perplexidade que acomete aqueles que ainda pensam 

– diante de uma crise ética e moral sem precedentes na história da humanidade, da derrocada 

das autoridades e alteridades, efeito das manobras do capitalismo exibido, nutrido e comandado 

pela maior potência do mundo, em mais de um século – se renova ao vermos surgir para a tal 

crise um antídoto.   

  Ora, isso não é à toa. O herói possui seus encantos, traços que se prestam às 

identificações. Para que seja tomado como herói, ele aparece surpreendentemente e preenche 

um certo vácuo na cadeia do que estava dantes estabelecido. 

Obama é negro, dócil, firme e conciliador. Neto de um país que evoca a maior pobreza 

do mundo atual. Esses contrastes colocam-no em condição de ocupar na cena mundial uma 

posição nova onde é possível refazerem-se suposições para um “saber do Bem.” 

Todavia, a penúria de paradigmas diversos e estruturados que possam ser apontados e 

assimilados por múltiplas singularidades é um terreno propício para o que já se viu acontecer 

outras vezes na História, quando os agrupamentos humanos estiveram à deriva: movimentos 

marcados pela cegueira do desamparo que caminham em direção a estratégias perigosas, quando 

não mortíferas e danosas. 

Certamente algo bem diferente da violência debochada de um George W. Bush. 

Interesses humanitários, feições dóceis, caráter conciliador e firmeza são a princípio uma 

promessa alvissareira. Contudo, devemos pensar e repensar sobre o ponto de fundação dos 

compromissos de Obama: o desejo do povo americano. E não vamos esquecer a história do 

escorpião: “...é de minha natureza”.  


